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ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM CASA 

Professora: Alessandra da Costa Santos 

Turma: Multisseriada Data: 19/11/2020 

Título da Atividade: No ritmo do tambor: Instrumento africano. 

 

Objetivos de Desenvolvimento: 

 Dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades, sentimentos e 

opiniões (EI02EF01);  

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

e melodias (EI02TS03); 

 Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para desenhar,       

pintar, rasgar, folhear, entre outros (EI02CG05); 

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

de música (EI02TS01). 

 

Resumo: 

As danças e as músicas estão muito presentes na cultura africana. Na falta de instrumentos 

musicais os povos africanos improvisavam com o que tinham à mão. Para isso, usavam seus 

próprios objetos de trabalho e deles tiravam sons para acompanhar a cantoria. Os africanos nos 

deixaram como herança muitos instrumentos musicais que são usados até hoje em diferentes tipos 

de música. Uns deles são os tambores, um dos principais instrumentos musicais africanos. 

Na atividade de hoje a criança juntamente com o auxílio da família irá assistir a dois vídeos 

representativos um de percussão, outro de música administrado pelo professor de música e 

capoeira Adilson. Então, que tal confeccionar um tambor para acompanhar o ritmo? 

 

Preparação: 

Materiais: 

Lata vazia e limpa, tesoura, baqueta, bexiga, materiais que a família tiver em casa para decorar 

e qualquer aparelho eletrônico para reproduzir o vídeo. 
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Espaços: 

Priorize realizar a atividade em ambiente externo (quintal), pois dessa forma o som não ficará 

concentrado em um único ambiente, minimizando o impacto dos ruídos emitidos pela exploração 

dos objetos. 

 

Tempo Sugerido: 

Aproximadamente 30 minutos, mas este tempo pode ser alterado de acordo com a curiosidade e o 

envolvimento da criança. 

 

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: 

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

tambor no ritmo acompanhando o vídeo? O modo como a criança identifica cada som, elemento, 

material. Observe o manuseio do que está sendo explorado pela criança. De que forma pega? 

Como explora? Qual textura? (áspero, mole, duro, macio). Qual o movimento executado por ela? 

(pegar, tocar, em pé, sentado). Como é o som que produzem? (alto/baixo).  

 

O que fazer durante? 

1. Assista aos vídeos com a criança em seguida convide-a para confeccionar um tambor 

africano. 

2. Corte a bexiga e cubra o lado aberto da lata com a parte da bexiga sem o nó. Prenda-a com 

uma fita adesiva. 

3. Deixe a criança livre para decorar da maneira que preferir. E está pronto! 

4. Convide a criança para batucar e cantar acompanhando o vídeo.  

5. Após, permita que a criança explore cada material de forma espontânea e livre, onde ela se 

sinta à vontade para brincar da maneira que quiser, despertando a sua curiosidade em relação a 

tais materiais, e ainda descobrir diferentes tipos de som. 
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6. Produzir diferentes sons: baixo, alto, rápido e lento.  

7. Em outro momento proponha outra música, de preferência da criança para acompanhar as 

batidas. 

 

DICAS:  

 No lugar de baquetas, use gravetos ou colheres de pau.  

 Tire o rótulo e lave bem antes de usar. Caso sobrem resíduos de cola, cubra a lata toda com 

fita adesiva. 

 

SEGURANÇA 

 Não use latinhas que foram abertas com abridores de lata, pois elas podem ficar com pontas 

que machucam as crianças. 

 Não deixe a criança brincando sozinha. Fique sempre por perto e curta a brincadeira! 

 

SUGESTÕES: O tambor pode ser substituído por baldes, potes e vasilhas de plástico, ou seja, o 

que a família tiver em casa. 
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Link importante:  

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

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

BNCC: hhttp://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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