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ATIVIDADES COMPLEMENTARES EM CASA 

   

Projeto: Extensão do Saber.     

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

Data: 25/08/2020  

Título da Atividade: BRINQUEDO MUSICAL “RASPA RASPA”.   

   

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:  

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

musical utilizando garrafas de plástico (materiais recicláveis e fáceis de encontrar no ambiente 

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

vem (semelhante ao reco reco), produz um som de raspagem.   

     

Preparação:  

A vídeo aula poderá ser acompanhada no link abaixo:   

https://youtu.be/8usQUtbsFn U   
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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!     
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