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Título da Atividade: Vamos fazer um tambor? 

  

Objetivos de Desenvolvimento: 

• Interagir com crianças da mesma faixa etária e adultos ao explorar espaços, materiais, 

objetos, brinquedos (EI01EO03); 

• Explorar sons produzidos com o próprio corpo e com objetos do ambiente (EI01TS01); 

• Explorar diferentes fontes sonoras e materiais para acompanhar brincadeiras cantadas, 

canções, músicas e melodias (EI01TS03). 

 

Resumo: 

Quando pensamos na cultura africana, de um modo geral, o que nos vem à mente são as danças 

e os tambores que utilizam para acompanhar seus cantos. Contudo, você sabia que, mais do que 

embalar cantos e danças, os tambores africanos servem como um meio de comunicação? Assim, 

os tambores, além de servirem para os rituais africanos, podem transmitir a identidade de uma 

linguagem falada. 

Sendo assim hoje nós assistir a uma apresentação de música do bloco de nossa cidade, chamado: 

“Que bloco é esse?”, para que as crianças possam ver como os tambores são utilizados em 

seguida iremos construir um tambor utilizando materiais diversos.  

 

Materiais: 

• Vídeo do “Que bloco é esse?” 

• Materiais que forem ser utilizados na construção do tambor.  

 

Espaços:  

Para a primeira parte desta atividade, minha sugestão é que ela aconteça em um ambiente mais 

reservado, por se tratar de confecção. Já em um segundo momento ela poderá ocorrer em um 

local mais aberto pois a criança irá batucar e explorar o instrumento.  

 

Tempo Sugerido: 

Aproximadamente 20 minutos, mas o tempo de execução está diretamente ligado à curiosidade 

e envolvimento da criança, sendo assim, pode ser alterado em diferentes casos. 
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Registro da Atividade: 

Registre em fotografias e/ou vídeos as pesquisas das crianças para documentação e envie no 

grupo do WhatsApp de comunicação neste período de suspensão das aulas. Esse material 

servirá para a garantia do acompanhamento pedagógico.  

 

Observe Atentamente: 

Observe como será a reação da criança ao assistir o vídeo,  será que ela irá gostar do que esta 

vendo? Observe também com vai ser o momento em que o tambor estiver pronto, será que ela 

irá tentar tocar ou irá apenas observar. 

Note também como estará o tempo de concentração dela neste dia, caso perceba  muita agitação, 

escolha outro horário para realizar a atividade.   

 

O que fazer durante?  

Inicilamente apresente o vídeo que será disponibilizado via WhatsApp para que a criança 

possa ver o tambor sendo toca e assim criando maior familiaridade com o instrumento. 

Logo em seguida confeccione um tambor com os materiais que tiverem em casa, podendo 

ser com copos, latas de alumínio ou até mesmo potes de margarina.  

Quando o instrumento ja estiver pronto, entregue para a criança estimulando que ela   mesma 

reproduza o som neste novo instrumento musical.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Link importante:  

Site da Associação Beneficente “José Martins de Barros“ disponível em: 

http://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas 

BNCC: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/ 

 

 

  

Atenção!!!   

E não se esqueça dos hábitos de higiene neste período de Corona Vírus! 

 

 

Se puder 

fique em 

casa 

Lave bem 

as mãos 

 

 Evite lugares 

com muitas 

pessoas 
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