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ATIVIDADES COMPLEMENTARES EM CASA 

    

Projeto: Extensão do Saber    

Nome do Instrutor de Música: Rafael Henrique de Faria     

Data: 16/06/2020.                

Título da Atividade: Molho de tampinhas (confecção de instrumento musical).     

      

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).      

     

Resumo:      

Nesta atividade a criança ou bebê juntamente com os pais ou responsáveis, irão brincar e explorar 

os sons de um instrumento musical confeccionado em casa. O molho de tampinhas possui timbres 

diferentes quando tocado, movimento e cores chamativas, portanto elas receberão estímulos visuais 

(pelo movimento e cores do instrumento), sonoros (pelo pelos timbres apresentados quando 

movimentado) e táteis (pois cada tampinha possui uma textura diferente).       

      

Materiais:      

Tecido colorido.     
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Espaço:  

Sala ou quintal, local onde a criança possa se sentir à vontade para explorar o instrumento musical, 

porém, é importante que não haja muito barulho no local, para que ela possa perceber e descobrir o 

som do instrumento.     

      

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 e receba os estímulos.     

Músicas sugeridas pelo professor:      

“Tá Caindo Fulô”/ “Só mais 1”. https://www.youtube.com/watch?v=CzHYuDlIS5 4     

“Baião de Ninar Ensaio” https://www.youtube.com/watch?v=6UoWmjkADu Y     

     

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 instrumento musical quando é 

movimentado.     

Observe se ela tenta tocar os instrumentos com as mãos.     

Observe se ela procura de onde vem o som, se ela olha para o instrumento quando é tocado.     
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O que fazer durante?      

Movimentar o instrumento musical e cantar ou cantarolar com a música. A criança também poderá 

brincar com o instrumento em outros momentos com ou sem a música tocada.     

     

      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 

             
      

Se puder    
fique em   

    
casa   

    

Lave bem    
as mãos   

    

    

    Evite lugares    
com muitas    

pessoas   
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