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 ATIVIDADE PEDAGÓGICA EM CASA  

 

Nome da Professora: Laura Paula Meireles do Nascimento  

Turma: Maternal II A                          Data: 19/11/2020  

Título da Atividade 04: No ritmo do Tambor.  

 

 

Objetivos de desenvolvimento: 

• 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); 

• Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura no cuidado de si e nos jogos e 

brincadeiras. (EI02CG01);  

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

canções, músicas e melodias. (EI01TS03);  

•  

Resumo: 

Os tambores são utilizados desde as mais remotas eras da humanidade. Acredita-se que os 

primeiros tambores fossem troncos ocos de árvores tocados com os pés ou galhos. 

Posteriormente, quando o homem aprendeu a caçar e as peles de animais passaram a ser 

utilizadas na fabricação de roupas e outros objetos, percebeu-se que ao esticar um pé sobre o 

tronco, o som produzido era mais agudo. Pela simplicidade de construção e execução, tipos 

diferentes de tambores existem principalmente no Brasil. A variedade de formatos, tamanhos 

e elementos decorativos depende dos materiais encontrados em cada região e dizem muito 

sobre a cultura que os produziu. 

Nesta atividade a criança irá conhecer o som do tambor através de um vídeo disponibilizados 

no anexo, em seguida tentar reproduzir o som com materiais disponível em casa.   
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Materiais: 

Latas de leite, garrafas, baldes e etc.  

 

Tempo sugerido: 

Aproximadamente 30 minutos. 

 

Espaços: 

Escolha um espaço onde a criança seja instigada a brincar, interagir e compreender o que lhe 

está sendo passado a ela como (Sala, varanda ou quintal).   

 

Registro da atividade: 

Registrar em fotografias e vídeos a realização da atividade para a documentação e enviar no 

nosso grupo do WhatsApp. Este material servirá como garantia do acompanhamento 

pedagógico. 

 

Observe atentamente: 

Qual a ação reação da criança diante de tudo o que está sendo proposto? Demonstra 

autonomia na hora de tocar o instrumento? Como aconteceu a interação com a família? Como 

a criança utiliza os materiais: demonstra preferência? Utiliza reproduzindo a função do 

material ou projeta outras funções? 

 

O que fazer durante? 

1. Organize um espaço calmo, leia e mostre e mostre o vídeo disponível no grupo;  

2. Separe os materiais para a confecção dos tambores; 

3. Deixe a criança tocar livremente;  

4. Observação: Não exponha a criança muito tempo a tela do celular. 
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Links importantes: 

Site da associação Beneficente “José Martins de Barros” Atividades Remotas disponível em: 

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

Site da Base Nacional Comum curricular: 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 

 
 

https://www.crechemeninojesus.com.br/pagina/atividades-remotas
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/
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