
 

 

ESCOLA MUNICIPAL PALMIRA ANTÔNIO PEREIRA 

NOME DO ALUNO: DATA:30 /09/2021 SEMANA: 28 

PROFESSOR: Adriana de M. M. Mathias, Luciana L. da Rocha 

Souza, Thaisa L. de O. Gonçalves, Rodrigo G. Silva. 

TURMA:MATERNAL 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: O Eu, o Outro e o Nós. 

Traços, Sons, Cores e Formas. 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EI02EO03)  

Compartilhar os objetos e os espaços com crianças da mesma faixa etária e adultos. 

(EI02TS01)  

Criar sons com materiais, objetos e instrumentos musicais, para acompanhar diversos 

ritmos de música. 

 

Oi, 

Tudo bem turminha!  

No nosso tempo Junto de hoje, vamos construir um 

brinquedo.  

Brincar e Aprender.... 

O brincar faz parte de uma aprendizagem prazerosa não 

sendo somente lazer, mas sim, um ato de aprendizagem.  

O brincar é importante para o desenvolvimento 

integral do ser humano, nos aspectos: físico, social, 

cultural, afetivo, emocional e cognitivo. 

É brincando que a criança aprende a respeitar 

regras, a ampliar o seu relacionamento social e a 

respeitar a si mesma e ao outro.  

Na atividade de hoje vamos confeccionar um violão de caixa papelão. 

Uma atividade simples e bem divertida! 

Escolha um modelo e se divirta, cante e dance com as dicas de cantigas. 

Aproveite a brincadeira! 



Modelo 1 

Material necessário: 

1 Caixa de sapatos. 

6 elásticos grandes de borracha.  

Papel para encapar.  

Decore a caixa de sapatos com tinta guache, 

tiras de papel colorido ou encape da forma 

desejada. 

Passe os elásticos coloridos ao redor da caixa 

ou da tampa, de forma que fiquem bem 

esticados, para formar as cordas. 

Está pronto! 

Divirta-se. 

 

 

                                                        

Modelo 2 

Material necessário: 

1caixa de leite. 

1 rolinho de papel toalha ou 2 rolinhos de 

papel higiênico. 

Tinta guache ou papel para encapar. 

Tesoura. 

Cola. 

Pinte com tinta guache ou encape.  

Recorte um círculo no meio para criar a caixa do violão. 

Passe os elásticos coloridos ao redor da caixa ou da tampa, de forma que 

fiquem bem esticados, para formar as cordas. 

Cole o cabo do violão.   

Está pronto! 

Divirta-se. 

 

 

 



Aproveite seu novo instrumento musical e acompanhe as cantigas. 

Dicas de cantigas: 

 

Borboletinha - Bob Zoom - Vídeo Infantil Musical Oficial 

https://www.youtube.com/watch?v=eBqUgJdkXoQ 

 

A Baratinha - Galinha Pintadinha 

https://www.youtube.com/watch?v=l7VsurR48Ew 

 

Os Pequerruchos - O Sapo [DVD na Fazenda] 

https://www.youtube.com/watch?v=LKUojIJFWMQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EQUIPE PALMIRA  
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