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ATIVIDADES COMPLEMENTARES EM CASA   

 

Projeto: Extensão do Saber   

Nome do Instrutor de Música: Rafael Henrique de Faria    

Data: 11/08/2020.     

Título da Atividade: Vamos fazer um Ocean Drum? (tambor do oceano) - Instrumento musical 

feitos com materiais recicláveis.    

     

Objetivos de Desenvolvimento:     

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

músicas e melodias.     

• Demonstrar interesse ao ouvir a leitura de poemas e a apresentação de músicas.  Explorar e 

descobrir as propriedades de objetos e materiais (odor, cor, sabor, temperatura).     

• Explorar e descobrir as propriedades de objetos e materiais (odor, cor, sabor, temperatura).     

    

Resumo:     

A atividade de musicalização dessa semana propõe a confecção de um instrumento musical feitos 

com materiais recicláveis. O Ocean Drum ou Tambor do Oceano, é um instrumento musical que 

produz som semelhante ao das ondas do mar em movimento.    

Nessa proposta foram feitas adaptações e simplificações, inserindo dentro do instrumento pequenos 

peixes desenhados, pintados e recortados dando mais ludicidade para as crianças e os bebês que irão 

manusear o instrumento musical.    

O instrumento poderá estimular a criança ou bebê através do som produzido e os pequenos peixinhos 

colocados dentro do instrumento.   
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Materiais: 

Lápis de cor, folha de papel sulfite, fita adesiva, canetinha, tesoura, giz de cera, Caixa de sapato (caixa 

de pizza, ou outro tipo de caixa de papelão), folha de plástico e um pouco de arroz e feijão.    
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Como fazer?    

1 Reforce a caixa com fita adesiva para que os grãos não saiam. Desenhe um círculo em uma das partes 

da caixa e recorte no mesmo formato desenhado.    

 

 

 

    

2 Use fita adesiva e cole a folha de plástico na parte de dentro da caixa.    

 

 

 

 



 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE “JOSÉ MARTINS DE BARROS” 
Creche Menino Jesus – CNPJ: 44.948.552/0001-00 

Av. Francisco Faggioni, 109 – Fone (16) 3761 -2788 – CEP: 14.315-106 – Batatais – S.P. 

Site: www.crechemeninojesus.com.br 

 
Utilidade Pública Lei Municipal nº 935 – 25/10/1973 – Lei Estadual nº 1826 – 07/11/1978 – Lei Federal nº 91.108 – 12/03/1985 

3 Desenhe alguns peixinhos e recorte. Coloque o arroz e feijão e os peixinhos dentro da caixa. 

 

 

Depois feche muito bem a caixa com fita adesiva.    

    

Espaço: Sala ou quintal, local onde a criança possa se sentir à vontade para brincar.       

     

Tempo Sugerido: A atividade poderá ser realizada durante o tempo de execução da música, 2 a 3 

minutos.  Sendo repetida no mínimo três vezes, para que a criança assimile a brincadeira musical.    

A explicação da confecção do instrumento musical está disponível em:   https://youtu.be/Iois0jhkcCQ    

    

Registro da Atividade:     

A atividade poderá ser registrada com fotos ou vídeos.     

     

Observe Atentamente:     

Observe se a criança ou bebê responde aos estímulos sonoros produzidos pelo instrumento musical e 

se ela tenta movimentar o mesmo.    

Observe se ela consegue manusear o instrumento musical de maneira que produz som.    

                      

https://youtu.be/Iois0jhkcCQ
https://youtu.be/Iois0jhkcCQ
https://youtu.be/Iois0jhkcCQ
https://youtu.be/Iois0jhkcCQ
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O que fazer durante?     

Primeiro os pais ou responsáveis poderão manusear o instrumento mostrando o som e as 

possibilidades à criança ou bebê, depois o instrumento poderá ser entregue nas mãos da criança ou 

bebê, para que eles possam explorar e brincar com ele. 

 

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 

 

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