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ATIVIDADES COMPLEMENTARES EM CASA 

     

Projeto: Extensão do Saber.     

Nome do Instrutor de Atividade Música: Rafael H. de Faria    

Data: 03/09/2020   

 Título da Atividade: Brinquedo musical reco-reco feito com material reciclável.  

   

Objetivos de Desenvolvimento:   

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

brincadeiras.    

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

diversos ritmos de música.    

• Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente em brincadeiras 

cantadas, canções, músicas e melodias.   

   

Resumo:    

Nesta atividade, os bebês ou crianças, juntamente com os pais irão confeccionar um 

brinquedo musical utilizando um pequeno pedaço de tubo ou cano, mangueira com 

caneluras e fita adesiva (materiais recicláveis e possíveis de se encontrar no ambiente 

doméstico). O brinquedo musical é de fácil confecção e quando colocado em movimento 

vai e vem fazendo uma espécie de raspagem, produz um determinado timbre, típico do 

instrumento reco-reco feito com outros materiais.   

     

Preparação:  

A vídeo aula poderá ser acompanhada no link abaixo:   

 h ttps://youtu.be/md-Kegw7FG8   
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Materiais:    

Pedaço de cano ou tubo utilizado em rolo de barbante ou outro semelhante a este. Pedaço 

de mangueira com caneluras, tubo de caneta esferográfica vazio (lápis ou outra vareta) e 

fita adesiva ou fita isolante.     

Espaços: S ala ou quintal, local onde a criança possa se sentir à vontade para brincar com 

o brinquedo sonoro, de preferência um local espaçoso.    

   

Tempo sugerido:  

A criança poderá manusear o brinquedo musical livremente.   

   

Registro da Atividade:  

A atividade poderá ser registrada com fotos ou vídeos.   

   

Observe atentamente:    

- Observe se a criança reage à música e ao movimento e barulho do brinquedo sonoro 

quando é movimentado.    

- Observe se ela tenta tocar o brinquedo com as mãos.    

- Observe se ela procura de onde vem o som, se ela olha para brinquedo quando colocado 

para produzir som.   

   

O que fazer durante?   

Fazer sons com o brinquedo musical chamando a atenção da criança ou bebê, depois deixar 

que ela possa manusear livremente.   
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Links importantes:  

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

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

   

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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