
 

 

ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

 

 

Educadora: Ana Paula 

Turma: Maternal I – B 

Data: Quinta- feira, 19 de novembro de 2020  

Título da atividade: Na batida do tambor 

 

Objetivos de Desenvolvimento: 

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

(EI02EO03); 

- Comunicar-se com os colegas e os adultos, buscando compreende-los e fazendo-se 

compreender (EI02EO04); 

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

ritmos de música (EI02TS01); 

- Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente em brincadeiras cantadas, 

canções, músicas e melodias (EI02TS03); 

- Identificar relações espaciais (dentro e fora, em cima, embaixo, acima, abaixo, entre e 

do lado) e temporais ( antes, durante e depois) (EI02ET04). 

 

Resumo:  

As principais características dos africanos são a musicalidade e suas danças compostas 

por diferentes ritmos e instrumentos. A criatividade proporcionou a criação de vários 

instrumentos musicais, entre eles podemos destacar o tambor, e será através dele que 

iremos realizar nossa atividade de hoje. 

Tambores – são os principais instrumentos musicais africanos. Existem dos mais 

variados formatos, tamanhos e elementos decorativos. É um objeto musical de 

percussão, é oco e feito de bambu ou madeira. Além de sua utilização nos eventos 

festivos, os tambores eram uma forma de comunicação entre comunidades distantes, em 

razão de sua forte potência sonora. 

Após essa introdução, no dia de hoje iremos construir o nosso tambor, utilizando 

reciclado ou outro material que vocês tenham em casa. 

No primeiro momento disponibilize algo que possa ser o tambor da criança ( lata, pote 

etc.) após isso, permita que a criança realize a decoração desse tambor podendo utilizar 

tinta guache, colante, imagens de revistas entre outros, para finalizar entregue algum 

objeto como colher, palito, pau etc para a criança realizar o batuque. 

Agora que o nosso tambor ficou pronto é só se divertir batucando, e para acompanhar 

estarei disponibilizando algumas músicas para se tornar ainda mais animado esse 

momento. 

Obs. Estarei disponibilizando um vídeo do professor de música e mestre de capoeira 

Adilson para auxiliar durante a atividade. 



                  

 

Preparação 

Materiais: 

-  Lata, pote etc.; 

- Tinta guache; 

- Pincel; 

- Colante; 

- Imagens de revistas; 

- Colher, pau, palito etc. 

 

Espaços:  

Sugiro  que seja em um local espaçoso para a criação e para o batuque se tornar ainda 

mais divertido. 

 

Tempo sugerido: 30 minutos 

 

Registro da atividade:  

Registre em fotografias ou vídeo a atividade para arquivo e envie para a Tia Paula no 

nosso grupo de WhatsApp. Esse material servirá para a garantia do acompanhamento 

pedagógico.   

 

Observe atentamente: 

- Quais as ações e reações da criança diante de tudo o que está sendo proposto?  

- Soube nomear o instrumento? 

- Demonstrou interesse em confeccionar o tambor? 

- Demonstrou interesse em batucar depois de pronto? 

- Como tem sido seu tempo de concentração durante as atividades? 

 

O que fazer durante? 

- Assistam juntos ao vídeo do professor Adilson; 



- Disponibilize os materiais para a criação do tambor; 

- Brinquem juntos. 

 

Links importantes: 

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

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

Site da Base Nacional Comum Curricular: 

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

Músicas para acompanhar na hora do batuque: 

https://www.youtube.com/watch?v=a6rT0x4ZSj4&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=IlGlmAGskGc&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=OYgnV8PegbE&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=sFlyUvo7Gy0&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=N1yAdwPjgqA&feature=youtu.be 

 

 

 

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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