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Olá! 
 

Quando nós (Aline e Sandra – Caixola Musical) começamos a trabalhar 

também com a formação de professores, vimos a necessidade que cada um tinha 

em estruturar atividades musicais de maneira efetiva. Então resolvemos reunir 

profissionais de diversas áreas, que desenvolvem atividades musicais no seu dia a 

dia e formamos a Mentoria com a metodologia A.M.E. (Atividades Musicais 

Estruturadas). Foi algo novo! Inédito! Mas estávamos dispostas a dividir e ensinar 

o que aprendemos durante nossa caminhada como educadoras musicais. 

Independente da área de atuação, a metodologia A.M.E. da Caixola Musical 

abarca todos os profissionais comprometidos com a educação, com o ensino em 

fazer diferença na vida das pessoas. Para nós importa que tenha paixão pelo que 

faz e vontade de ser melhor a cada dia. 

Disponibilizamos o primeiro e-book A.M.E. desenvolvido em 2018, que era 

composto por atividades com músicas folclóricas produzido por nossos alunos da 

Primeira Turma de Mentoria da Caixola Musical.  

Agora, em 2020, é com imenso prazer que disponibilizamos à vocês, de forma 

também gratuita, o segundo livro A.M.E., composto por atividades sequenciais 

progressivas utilizando músicas folclóricas e autorais de nossos alunos da turma de 

curso presencial em Março de 2020 em São Paulo/SP. Com esse material os alunos 

poderão vivenciar, ouvir, compor, escrever e criar através de atividades lúdicas 

propostas a partir de inúmeras sugestões descritas e explicadas e ainda com anexos 

para que sua aula fique mais rica, possibilitando inúmeras adaptações para suas 

turmas. 

Estamos imensamente felizes em dividir mais esse trabalho com vocês! É o 

resultado de um trabalho construído em conjunto, dividindo, somando e 

multiplicando conhecimentos. Que esse e-book seja um diferencial nas suas aulas 

e que através dele a música seja desenvolvida de maneira eficaz na vida dos seus 

alunos. 

Vem com a gente musicalizar o mundo! 

 

Aline Fróes e Sandra Ribeiro 
Caixola Musical 
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Objetivos: 

• Levar os alunos a conhecerem as notas musicais de dó a sol; 

• Solfejar com afinação as notas musicais de dó a sol; 

• Trabalhar a socialização levando o aluno a entender que somos diferentes uns 

dos outros; 

• Desenvolver a audição. 

 

Duração da Atividade: 

• Aproximadamente 30 minutos. 

 

Nível de Ensino: 

• Educação Infantil/ Fundamental 1 

 

Materiais Utilizados: 

- Áudio da música ‘Canção do Dragão’ disponível em: 

https://www.caixolamusical.com.br/cancao-do-dragao    

- Papel e material para desenhar e pintar para cada aluno. 

 

 

 

Importante Lembrar: 

Essa atividade corresponde a “Atividade Principal do Dia”. 

 

Canção do Dragão 

Atividade 1 – pág. 1/2 

Aline Fróes 
Sandra Ribeiro 

https://www.caixolamusical.com.br/cancao-do-dragao
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Desenvolvimento: 

       Comece a aula falando sobre os dragões: Quem já viu um dragão? Quais as 

características? Como você imagina o som de um dragão? E se for um dragão bem 

pequeno? Qual o som? 

Mas será mesmo que os dragões existem? 

Depois dessa breve conversa chame os alunos para fazerem uma fila. O professor fica 

na frente e todos os alunos que estão atrás dele devem imitá-lo nos movimentos 

seguindo a música. Escolher outro aluno para ser o dragão e todos devem imitá-lo 

durante a música. 

Dividir a sala em 3 ou 4 filas e cada uma seguir o movimento do dragão que está na 

frente guiando a fila. 

Deixe que cada aluno desenhe seu próprio dragão, como ele seria? Exponha os 

desenhos dos diferentes dragões. 

Converse com as crianças sobre as nossas diferenças, todos nós temos características 

diferentes. 

 

Anotações: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Canção do Dragão 

Atividade 1 – pág. 2/2 

Aline Fróes 
Sandra Ribeiro 
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Objetivos: 

• Levar os alunos a conhecerem as notas musicais de dó a sol; 

• Solfejar com afinação as notas musicais de dó a sol; 

• Trabalhar a socialização levando o aluno a entender que somos diferentes uns 

dos outros; 

• Desenvolver a audição. 

 

Duração da Atividade: 

• Aproximadamente 30 minutos. 

 

Nível de Ensino: 

• Educação Infantil/ Fundamental 1 

 

Materiais Utilizados: 

- Áudio da música ‘Canção do Dragão’ disponível em: 

https://www.caixolamusical.com.br/cancao-do-dragao  

- Cartelas impressas coloridas disponíveis no anexo. 

 

 

 

 

Canção do Dragão 

Atividade 2 – pág. 1/2 

Aline Fróes 
Sandra Ribeiro 

Importante Lembrar: 

Essa atividade corresponde a “Atividade Principal do Dia”. 

 

https://www.caixolamusical.com.br/cancao-do-dragao
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Desenvolvimento: 

Ao chegar na sala, relembre o que foi conversado sobre os dragões na última aula. 

Chame os alunos para cantar a música novamente. Pergunte para os alunos sobre 

as notas musicais. Quem conhece? Quantas são? Quais são? Explique então que 

nessa música os dragões nos ensinam o nome de 5 notas musicais: dó,ré, mi, fá e sol. 

(Professor escreve no quadro ou mostra o nome das figuras utilizando o anexo, caso 

as crianças ainda não sejam alfabetizadas, mostrar mesmo assim pois as  cartelas 

estão em cores diferentes). 

Ensinar o nome das notas para as crianças de forma lúdica (jogos, ditados...), depois 

cantar novamente a música. 

 

 

 

Canção do Dragão 

Atividade 2 – pág. 2/2 

Aline Fróes 
Sandra Ribeiro 

Anotações: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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Objetivos: 

• Levar os alunos a conhecerem as notas musicais de dó a sol; 

• Solfejar com afinação as notas musicais de dó a sol; 

• Trabalhar a socialização levando o aluno a entender que somos diferentes uns 

dos outros; 

• Desenvolver a audição. 

 

Duração da Atividade: 

• Aproximadamente 30 minutos. 

 

Nível de Ensino: 

• Educação Infantil/ Fundamental 1 

 

Materiais Utilizados: 

• Dragão feito com material reciclado conforme sugestão no vídeo ‘Canção do 

Dragão’ disponível em: https://www.caixolamusical.com.br/cancao-do-dragao  

• Áudio da música ‘Pof, o dragão mágico’, disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZCrK1D0yuQI, em 09/06/20. 

 

 

Canção do Dragão 

Atividade 3 – pág. 1/2 

Aline Fróes 
Sandra Ribeiro 

Importante Lembrar: 

Essa atividade corresponde a “Atividade Principal do Dia”. 

 

https://www.caixolamusical.com.br/cancao-do-dragao
https://www.youtube.com/watch?v=ZCrK1D0yuQI,%20
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Desenvolvimento:  

Perguntar aos alunos quem lembra dos dragões e contar uma história (contar com 

um dragão de fantoche construído conforme sugestão do vídeo):  

https://www.youtube.com/watch?v=m7bLYTTG5Jc&t=135s, disponível em 09/06/20 

 

Paff, o dragão 

Aline Fróes 

 

Paff era um dragão mágico que quando ficava feliz soltava fogo pelo nariz. Apesar 

disso era um bom sujeito! Todos gostavam dele. 

Sabe o que ele mais gostava? ... Ele gostava era de cantar! Cantar bem alto! Alto! Alto! 

Mas era só ele começar a cantar e ficar feliz que, sem querer, jogava fogo em todo 

mundo e ninguém mais queria ficar perto dele. Então ele decidiu fugir para as montanhas 

e ficou lá bem triste. Não cantava e nem soltava fogo mais. 

Um dia, lá na montanha ele encontrou outro dragão que sabia tocar violão e eles 

ficaram muito amigos! 

A tristeza começou a ir embora porque ele descobriu que todo dragão solta fogo! Uau, 

que alívio! Ele não estava sozinho nessa. 

Seu amigo pegou o violão e então fez uma canção: 

(Colocar a música Pof, o dragão mágico) 

 

E eles foram felizes na floresta soltando fogo e cantando. 

 

Convide todos para fazer seu próprio  dragão.  Conforme  o  vídeo,  deixe  que  cada 

aluno faça seu próprio dragão personalizando como quiser. Depois coloque o áudio da 

música ‘Pof, o dragão mágico’ e deixe que dancem livremente. 

 

 

Canção do Dragão 

Atividade 3 – pág. 2/2 

Aline Fróes 
Sandra Ribeiro 

https://www.youtube.com/watch?v=m7bLYTTG5Jc&t=135s
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Objetivos: 

• Levar os alunos a conhecerem as notas musicais de dó a sol; 

• Solfejar com afinação as notas musicais de dó a sol; 

• Trabalhar a socialização levando o aluno a entender que somos diferentes uns 

dos outros; 

• Desenvolver a audição. 

 

Duração da Atividade: 

• Aproximadamente 30 minutos. 

 

Nível de Ensino: 

• Educação Infantil/ Fundamental 1 

 

Materiais Utilizados: 

-  Áudio da música ‘Canção do Dragão’ disponível em: 

https://www.caixolamusical.com.br/cancao-do-dragao  

- Dragões confeccionados na aula anterior. 

 

 

 

Canção do Dragão 

Atividade 4 – pág. 1/2 

Aline Fróes 
Sandra Ribeiro 

Importante Lembrar: 

Essa atividade corresponde a “Atividade Principal do Dia”. 

 

https://www.caixolamusical.com.br/cancao-do-dragao
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Desenvolvimento:  

Comece a aula relembrando as notas musicais de dó a sol. 

Convide os alunos para cantarem a música ‘Canção do Dragão’ com os dragões 

confeccionados na aula anterior. 

Divida a sala em 2 grupos e cada grupo deverá criar uma coreografia seguindo o 

que a letra da música sugere, cada grupo deverá apresentar o que criou para toda a 

turma. 

Enfatize a importância de ouvir o colega e respeitar a criação de cada grupo. 

 

 

 

 

Canção do Dragão 

Atividade 4 – pág. 2/2 

Aline Fróes 
Sandra Ribeiro 

Anotações: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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Objetivos: 
• Levar os alunos a conhecerem as notas musicais de dó a sol; 

• Solfejar com animação as notas musicais de dó a sol; 

• Trabalhar a socialização levando o aluno a entender que somos diferentes uns 

dos outros; 

• Desenvolver a audição; 

• Conhecer sobre ‘composição e compositores’; 

• Relacionar composição e versão musical; 

• Incentivar os alunos a compor. 

 

Duração da Atividade: 
• Aproximadamente 30 minutos. 

 

Nível de Ensino: 
• Fundamental 1 

 

Materiais Utilizados: 

• Áudio da música ‘Pof, o dragão mágico’, disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZCrK1D0yuQI,  em 09/06/20 

• Áudio da música ‘Puff, the magic dragon’, disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=Y7lmAc3LKWM , em 09/06/20 

 

 

 

Canção do Dragão 

Atividade 5 – pág. 1/2 

Aline Fróes 
Sandra Ribeiro 

Importante Lembrar: 

Essa atividade corresponde a “Atividade Principal do Dia”. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZCrK1D0yuQI,%20%20
https://www.youtube.com/watch?v=Y7lmAc3LKWM%20,%20
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Desenvolvimento:  

Relembre a música da aula 3 ‘Pof, o dragão mágico’, coloque para os alunos 

ouvirem. Essa música foi composta por: Peter, Paul e Mary em inglês, vamos ouvir? 

Apreciar a música em inglês ‘Puff the magic dragon’. 

Baseado nessa música foi feito um filme que estreou em 1978, o filme tem o nome 

da música ‘Puff o dragão mágico’. Sabia que nós também podemos ser compositores? 

Como podemos compor uma música? A gente pega as notas musicais, coloca ritmo e 

uma letra bem legal. 

Quando pegamos uma música que está em inglês e coloca em português estamos 

fazendo uma versão da música. Cite algumas versões de outras músicas para os alunos. 

 

 

Canção do Dragão 

Atividade 5 – pág. 2/2 

Aline Fróes 
Sandra Ribeiro 

Anotações: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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Objetivos: 
• Levar os alunos a conhecerem as notas musicais de dó a sol; 

• Solfejar com animação as notas musicais de dó a sol; 

• Trabalhar a socialização levando o aluno a entender que somos diferentes uns 

dos outros; 

• Desenvolver a audição; 

• Conhecer sobre ‘composição e compositores’; 

• Relacionar composição e versão musical; 

• Incentivar os alunos a compor. 

 

Duração da Atividade: 
• Aproximadamente 30 minutos. 

 

Nível de Ensino: 
• Fundamental 1 

 

Materiais Utilizados: 

• Áudio da música ‘Pof, o dragão mágico’, disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZCrK1D0yuQI,  em 09/06/20 

 

 

 

 

 

Canção do Dragão 

Atividade 6 – pág. 1/2 

Aline Fróes 
Sandra Ribeiro 

Importante Lembrar: 

Essa atividade corresponde a “Atividade Principal do Dia”. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZCrK1D0yuQI,%20%20
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Desenvolvimento:  

Cantar com os alunos a música ‘Puf o dragão mágico’. Se eles ainda não souberem 

a letra, entregue uma para cada. 

Divida a sala em grupos de 4 pessoas. Cada grupo deverá fazer uma nova versão 

para a música ‘Puf o dragão mágico’. 

O professor deve orientar bastante esse momento. 

Cada grupo canta sua versão para o restante da turma, incentive os alunos que 

estão assistindo a aplaudirem e elogiarem os colegas. 

Ao final converse sobre a importância do compositor em todo processo musical. 

 

 

 

 

Canção do Dragão 

Atividade 6 – pág. 2/2 

Aline Fróes 
Sandra Ribeiro 

Anotações: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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Aline Fróes (à direita) 

Começou seus estudos musicais aos 6 anos de idade e quando encontrou o piano se 

apaixonou e não largou mais! Estudou piano clássico e popular, mais tarde entrou para 

Universidade Federal de Goiás, onde estudou Educação Musical. Seguiu seus estudos 

especializando em Ludopedagogia, Arte Educação e Psicomotricidade. É professora de 

música na Educação Infantil e na primeira fase do ensino fundamental, trabalhando em 

escolas particulares e pública. Sócia-Fundadora da Caixola Musical, onde junto com a 

educadora musical Sandra Ribeiro desenvolve  projetos e materiais didáticos na área da 

musicalização infantil. 

 

Sandra Ribeiro (à esquerda) 

Compositora, Educadora Musical licenciada em Música com habilitação em Educação 

Musical pela UFG, possui especialização em Ludopedagogia, Arte Educação e 

Psicomotricidade. Professora na rede privada de ensino em escola regular na educação 

infantil e primeira fase do ensino fundamental e em escola específica de música. 

Desenvolve também o trabalho de formação continuada com oficinas para professores da 

educação infantil e professores de música, musicalização infantil. Sócia- fundadora da 

Caixola Musical, onde junto com a educadora musical Aline Fróes desenvolve projetos e 

materiais na área da musicalização infantil. 
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Cristiane Kelly de Santana 
(@cristianekellydesantana) 

Priscilla Ferreira da Silva 
(@priscillaferreiradasilva) 
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Objetivos: 

• Apresentar música relacionada a instrumentos musicais; 

• Ampliar o repertório musical; 

• Estimular a memorização; 

 

Duração da Atividade: 

• Aproximadamente 40 minutos. 

 

Nível de Ensino: 

• Educação Infantil. 

 

Materiais Utilizados: 

• Áudio da canção popular “Mestre André”; 

Sugestão disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=yNzUREbBA5k, em 09/06/20 

• Vídeo “Mestre andré”  DVD  PIQUERRUCHOS (cd dia de festa) disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=pCLJA1AG1yE , em 09/06/2020 

• Jogo virtual (aprenda os sons dos instrumentos musicais/mundo da criança). 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=4X0qsQ1KuZ8 , em 09/06/2020 

 

 

Importante Lembrar: 

Essa atividade corresponde a “Atividade Principal do Dia”. 

 

Mestre André 

Atividade 1 – pág. 1/2 

Cristiane Kelly 
Priscilla Ferreira 

https://www.youtube.com/watch?v=yNzUREbBA5k
https://www.youtube.com/watch?v=pCLJA1AG1yE
https://www.youtube.com/watch?v=4X0qsQ1KuZ8
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Desenvolvimento: 

           Iniciaremos os trabalhos com uma roda de conversa com o grupo de alunos para 

fazermos uma sondagem sobre o conhecimento prévio dos alunos com relação aos 

instrumentos musicais com perguntas como: O que é um instrumento musical? Já viram 

ou tocaram  algum instrumento? Em que local geralmente as pessoas usam os os 

instrumentos musicais? Se sabem o que é uma banda? 

          Feito a sondagem apresentaremos o áudio da canção “Loja do Mestre André” para 

apreciação e canto com os alunos. A partir de então apresentaremos o vídeo da  Canção 

popular , “Mestre andré”  DVD  PIQUERRUCHOS (cd dia de festa), no qual posibilitará 

a visualização dos instrumentos e seus determinados sons. 

       Uma outra sugestão é levar cartazes com os instrumentos relacionados na música. 

 

 

Mestre André 

Atividade 1 – pág. 2/2 

Cristiane Kelly 
Priscilla Ferreira 

Anotações: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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PIANO 

Imagem retirada do site pixabay 
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Imagem retirada do site pixabay 

VIOLÃO 
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Imagem retirada do site pixabay 

FLAUTA DOCE 
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Imagem retirada do site pixabay 

CORNETA 
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Imagem retirada do site pixabay 

SANFONA 
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Objetivos: 

• Desenvolver a memória músical; 

• Trabalhar a concentração; 

• Conhecer o nome dos instrumentos; 

• Conhecer o sons dos intrumentos; 

• Vivenciar do som do corpo; 

• Trabalhar lateralidade; 

• Trabalhar a socialização. 

 

Duração da Atividade: 

• Aproximadamente 40 minutos. 

 

Nível de Ensino: 

• Educação Infantil. 

 

Materiais Utilizados: 

• Saco surpresa para colocar a imagens dos instrumentos citados na música (em 

anexo); 

• Sons dos instrumentos cidados na música; Sugestões disponíveis em: 

Piano: https://www.youtube.com/watch?v=hGITEsKLPPs&t=6s, em 09/06/20 

Violão: https://www.youtube.com/watch?v=__XL4K4Tc60, em 09/06/20 

Flauta doce: https://www.youtube.com/watch?v=MdGM-op9jOQ, em 09/06/20 

 

Mestre André 

Atividade 2 – pág. 1/2 

Cristiane Kelly 
Priscilla Ferreira 

Importante Lembrar: 

Essa atividade corresponde a “Atividade Principal do Dia”. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hGITEsKLPPs&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=__XL4K4Tc60
https://www.youtube.com/watch?v=MdGM-op9jOQ
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Continuação Materiais Utilizados: 

Corneta: https://www.youtube.com/watch?v=gb90cXLuL7g, em 09/06/20 

Sanfona: https://www.youtube.com/watch?v=myNXZk54Hrc, em09/06/20 

• Conto Cantado “ A loja do Mestre André” de Elvira drummond; Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=2y9P_3MUqRs , em 09/06/2020 

 

Desenvolvimento: 

Proporcionar aos alunos um momento para apreciarem e participarem do  conto 

cantado “A loja do Mestre André”, fazendo mímicas e movimentos para representar cada 

instrumento e fazendo sons do corpo no refrão ( Ai olé , ai olé , fui a loja do Mestre 

André...). 

Após o conto cantado apresentar aos alunos um saco surpresa com os 

instrumentos citados na música e dar aos alunos dicas para que os mesmos possam 

tentar descobrir quais instrumentos estão no saco. 

Após a descoberta dos instrumentos apresentar o sons de cada um deles, o que 

pode ser feito com os links sugeridos, ou com sons verdadeiros caso o professor tenha 

acesso à esses insltrumentos. 

Se o professor tiver acesso aos instrumentos, deixar com que os alunos possam 

socializar, manipular os instrumentos livremente. 

 

 

 

 

 

Mestre André 

Atividade 2 – pág. 2/2 

Cristiane Kelly 
Priscilla Ferreira 

https://www.youtube.com/watch?v=gb90cXLuL7g
https://www.youtube.com/watch?v=myNXZk54Hrc
https://www.youtube.com/watch?v=2y9P_3MUqRs
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Objetivos: 
• Proporcionar a apreciação e conhecimento de contos cantados e tocados; 

• Construção de instrumentos musicais com material reciclável; 

• Proporcionar aos alunos momentos de criação e descoberta; 

• Proporcionar conscientização ambiental; 

• Desenvolver a coordenacao motora. 

 

Duração da Atividade: 
• Aproximadamente 45 minutos. 

 

Nível de Ensino: 
• Educação Infantil. 

 

Materiais Utilizados: 

• Livro ou vídeo do conto cantado e tocado “O Tambor do Tom” de Elvira 

Drummond;Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=BgarGNMilkI, em 09/06/20 

• Latas vazias e limpas (para fazer o tambor conforme a foto); Passo a passo 

disponível em https://www.youtube.com/watch?v=skyt85jq15M. em 09/06/20 

• Bexiga grande ou retalhos de corino, plastico resistente; 

• Pedaços de cabo de vassouras, palitos (usado para comer comida japonesa, 

palitos de sorvete ou de essências); 

• Papeis coloridos; Tesouras; 

• Fita durex coloridas. 

 

Mestre André 

Atividade 3 – pág. 1/2 

Cristiane Kelly 
Priscilla Ferreira 

Importante Lembrar: 

Essa atividade corresponde a “Atividade Principal do Dia”. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BgarGNMilkI
https://www.youtube.com/watch?v=skyt85jq15M
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Desenvolvimento: 

Apresentar as crianças o Instrumento musical ,Tambor, atrazés uma roda de 

história com o conto cantado e tocado, “O Tambor do Tom” de Elvira Drummond. 

       Após a finalização do conto faremos uma oficina de construção de um tambor com 

material reciclável no qual  terão  a  opção de pintar uma faixa de papel branco, com 

diversos riscadores coloridos  ou rasgarem tiras de papeis já coloridos  e irem colando 

ao redor dos tambores e na parte superior onde fica a  tampa, cobrir a lata com a bexiga 

esticada ou retalhos de corino e fixar bem com um barbante resistente ou elásticos. 

Decorar também as  baquetas  de materiais  reciclados como pedaços de cabo de 

vassouras de em media 25 cm, que também poderão ser usados como clavas ou palitos 

que as criancas trouxeram e que deverão ser decorados com fita durex coloridas.  

       Oferecer um momento para  manusearem seus tambores livremente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto do exemplo do Tambor a ser confeccionado com as crianças 

 

Mestre André 

Atividade 3 – pág. 2/2 

Cristiane Kelly 
Priscilla Ferreira 
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Objetivos: 
• Desenvolver a espontaneidade; 

• Desenvolver a coordenação motora; 

• Apresentar diferentes textuais; 

• Desenvolver a criatividade; 

• Apresentar diferentes repertórios musicais; 

• Desenvolver a memória musical; 

• Identificar o som dos instrumentos nas músicas apresentadas; 

• Tocar,dançar e cantar. 

 

Duração da Atividade: 
• Aproximadamente 45 minutos. 

 

Nível de Ensino: 
• Educação Infantil. 

 

Materiais Utilizados: 
• Livro ou vídeo “O tambor do Tom” de Elvira Drummond; Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=BgarGNMilkI, em 09/06/20  

• Repertório musical: 

Tum Tum Tum do tambor /grupo DO RE MI LÁ oficial; Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=-BZT-E5VZWk, em 09/06/20;   

Marchinhas de carnaval infantil 2 /turminha da floresta; Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=SrmxqtuZuhg, em 09/06/20 

• Tambores confeccionados pelos alunos; 

Mestre André 

Atividade 4 – pág. 1/2 

Cristiane Kelly 
Priscilla Ferreira 

Importante Lembrar: 

Essa atividade corresponde a “Atividade Principal do Dia”. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BgarGNMilkI
https://www.youtube.com/watch?v=-BZT-E5VZWk
https://www.youtube.com/watch?v=SrmxqtuZuhg
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Desenvolvimento: 

Iniciar a aula com a releitura do conto, “O tambor do Tom” só que dessa vez com 

a participação dos alunos com os seus tambores confeccionados na aula anterior, 

durante o conto. 

      Disponibilizar para as crianças outros repertórios musicais como: Tum Tum Tum do 

tambor/ Do Re Mi Lá oficial, para poderem explorar o som dos tambores e os diferentes 

timbres forte e fraco no ritmo da música. 

      Em seguida proporcionar um momento para tocarem livremente seus tambores ao 

som de  marchinhas de carnaval infantil para poderem ter um momento livre de pura 

diversão e descontração com seus tambores podendo tocar, cantar e dançar livremente. 

 

 

 

 

 

Mestre André 

Atividade 4 – pág. 2/2 

Cristiane Kelly 
Priscilla Ferreira 

Anotações: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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Objetivos: 
• Proporcionar aos alunos momentos de criação e descoberta; 

• Desenvolver a espontaneidade; 

• Desenvolver a coordenação motora; 

• Desenvolver a criatividade; 

• Desenvolver a memória musical. 

 

Duração da Atividade: 
• Aproximadamente 45 minutos. 

 

 

Nível de Ensino: 
• Educação Infantil. 

 

 

Materiais Utilizados: 
• Instrumentos musicais do acervo escolar ou do professor; 

• Desenho para pintura (sugestões em anexo); 

• Riscadores coloridos; 

• Papeis coloridos, lantejolas. 

 

 

 

 

Mestre André 

Atividade 5 – pág. 1/2 

Cristiane Kelly 
Priscilla Ferreira 

Importante Lembrar: 

Essa atividade corresponde a “Atividade Principal do Dia”. 
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Desenvolvimento: 

Apresentar aos alunos outros instrumentos, como chocalho, guizo, maracas, 

caxixis. 

       Oferecer a oportunidade deles  manusearem e identificarem os diferentes sons  e 

timbres (alto, baixo, grave e fraco) desses instrumentos. 

       Após a exploração dos instrumentos o professor deverá escolher e acrescentar  

outros instrumentos musicais que não são citados na música mas que já foram 

apresentados aos alunos e propor fazer  uma releitura dessa musica, modificando alguns 

dos instrumentos e descobrindo que sons eles podem ser representados. ( tum tum tum, 

fla fla fla , chi chi, chi...) etc. 

       Finalizar a aula com  desenhos de instrumentos para que eles possam  pintar e 

decorar seus desenhos  com colagem , utilizando varios materiais de artes . 

 

 

 

 

Mestre André 

Atividade 5 – pág. 2/2 

Cristiane Kelly 
Priscilla Ferreira 

Anotações: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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Vamos pintar e decorar o tambor? 
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Vamos pintar e decorar as maracas? 
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Objetivos: 
• Confecionar um instrumento musical; 

• Trabalhar a oralidade e a escuta; 

• Desenvolver a imaginação e a criatividade; 

• Trabalhar a espontâneidade; 

• Melhorar a socialização; 

• Desenvolver consciência ambiental; 

• Cantar,tocar e dançar. 

 

Duração da Atividade: 
• Aproximadamente 45 minutos. 

 

Nível de Ensino: 
• Educação Infantil. 

 

Materiais Utilizados: 
• Embalagens reciclaveis de plástico pequenas; 

• Sementes, grãos ou pequenas pedrinhas; 

• Bexigas coloridas; 

• Microfones de brinquedo; 

• Livro: O Urso Barulhento de Nick Bland; 

• Materiais artisticos para decorar os chocalhos. 

 

 

Mestre André 

Atividade 6 – pág. 1/2 

Cristiane Kelly 
Priscilla Ferreira 

Importante Lembrar: 

Essa atividade corresponde a “Atividade Principal do Dia”. 
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Desenvolvimento: 

Propor as crianças uma nova oficina para confeccionarmos, dessa vez chocalhos, 

com embalagens  pequenas como  leite fermentado ou danone de beber (conforme foto). 

       Deixar que eles escolham seus recipientes e o elemento que será colocado dentro 

para ecoar os diferentes sons (arroz, feijão, grao de pipoca, perinhas, grãos em geral) 

      Oferecer diferentes materiais artísticos para decoração desses chocalhos. 

       Feito os chocalhos os alunos poderão explorar os diferentes sons que ecoam dos 

mesmos, já que foram confeccionados com diferentes materiais, dando a oportunidade 

de identificarem  atentamente os diferentes timbres. 

       Ao término da oficina e como culminância dos trabalhos relacionados a 

apresentação dos diversos instrumentos a partir da musica “Mestre André”, os alunos 

irão apreciar um momento de leitura com o conto “O Urso Barulhento” de Nick Bland que  

retrata o contato do urso com alguns instrumentos e a formação de uma bandinha 

musical. 

       Em seguida  será oferecidos aos alunos microfones de brinquedo e os instrumentos 

musicais  para que eles possam escolher um para  juntos formarem uma bandinha, com 

cantores e músicos, com um repertório de livre escolha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemplos de chocalhos feitos com potinhos. 

Mestre André 

Atividade 6 – pág. 2/2 

Cristiane Kelly 
Priscilla Ferreira 
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Cristiane kelly de Santana, graduada em pedagogia pela  UNG GUARULHOS ,pós 

graduada em ludo Pedagogia e Alfabetização e letramento de Patrimonio.  atuo 

atualmente como professora de educação Infantil (PEI), na prefeitura de guarulhos , com 

experiencia de mais  de 18 anos na educação infantil, sempre buscando um diferencial 

nas minhas aulas agregando a elas experiencias vividas e compartilhadas em diversos 

cursos de musicalização, ludicidade, desenvolvimento infantil, contaçao de historia 

,letramento entre outros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priscilla ferreira da Silva, reside em Santo André, formada em pedagogia pela  

faculdade Sumaré , leciona na prefeitura de guarulhos a 10 anos  como (PEI), com 

experiencia na educação infantil  a dessezete anos .Sempre buscando aprimorar os 

conhecimentos atraves de cursos de musicalização e ludicidade entre outros. 
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Daila Martins 
Josi Reiner 

(@patinsencantado) 
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Objetivos: 
• Conhecer a música; 

• Desenvolver ritmo; 

• Trabalhar andamentos; 

• Desenvolver a coordenação motora. 

 

 

Duração da Atividade: 
• Aproximadamente 20 minutos. 

 

 

Nível de Ensino: 
• 2 a 7 anos 

 

 

Materiais Utilizados: 
• Áudio da música “Voa Abelhinha – Kelly Neves”.  

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=zJ_EGUHFGK8&t=6s , em 09/06/20 

 

 

 

 

Voa Abelhinha 

Atividade 1 – pág. 1/2 

Daila Martins 
Josi Reiner 

Importante Lembrar: 

Essa atividade corresponde a “Atividade Principal do Dia”. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zJ_EGUHFGK8&t=6s
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Desenvolvimento: 

Conte para as crianças a história da abelha: pergunte para elas se já viram uma 

abelha, onde ela vive, o que faz, entre outras coisas. Depois dessa conversa, diga às 

crianças que hoje iremos dançar com as abelhas. 

Coloque o áudio da música, deixe as crianças ouvirem e experimentar as suas 

movimentações. 

 

Variação 1: depois que as crianças tiveram o primeiro contato com a canção, o 

professor ensina uma coreografia. 

Voa voa abelhinha, voa voa e faz = abre os braços e faz movimento de voo. 

Zum Zum = joga os braços para cima e para baixo. 

Voa voa abelhinha, voa voa e faz = abre os braços e faz movimento de voo. 

Zum Zum = joga os braços para cima e para baixo. 

Zum Zum, Zum Zum = engrenagem: rodar as mãos na frente. 

Voa voa e faz = abre os braços e faz movimento de voo. 

Zum Zum = joga os braços para cima e para baixo. 

Zum Zum, Zum Zum = engrenagem: rodar as mãos na frente. 

Voa voa e faz = abre os braços e faz movimento de voo. 

Zum Zum = joga os braços para cima e para baixo. 

 

Voa Abelhinha 

Atividade 1 – pág. 2/2 

Daila Martins 
Josi Reiner 

Anotações: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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Objetivos: 

• Desenvolver ritmo 

• Trabalhar andamentos 

• Desenvolver a coordenação motora 

• Estimular a lateralidade 

 

 

Duração da Atividade: 
• Aproximadamente 20 minutos. 

 

 

Nível de Ensino: 
• 2 a 7 anos 

 

 

Materiais Utilizados: 
• Áudio da música “Abelhinha – Kelly Neves”,  

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=zJ_EGUHFGK8&t=6s , em 09/06/20 

• Um pedaço de papel crepom preto e outro amarelo para cada criança. 

 

 

 

 

Voa Abelhinha 

Atividade 2 – pág. 1/2 

Daila Martins 
Josi Reiner 

Importante Lembrar: 

Essa atividade corresponde a “Atividade Principal do Dia”. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zJ_EGUHFGK8&t=6s
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Desenvolvimento: 

Pergunte para as crianças se elas sabem que cor é a abelha. Então, entregue para 

cada criança um pedaço de papel crepom amarelo na mão direita e um pedaço de papel 

crepom preto na mão esquerda. 

Coloque a música e deixe as crianças explorarem as movimentações com o papel 

nas mãos. 

 

Variação 1: depois que as crianças experimentaram a canção com o papel, o 

professor ensina uma coreografia. 

Voa voa abelhinha, voa voa e faz = abre os braços e faz movimento de voo. 

Zum Zum = joga os braços para cima e para baixo. 

Voa voa abelhinha, voa voa e faz = abre os braços e faz movimento de voo. 

Zum Zum = joga os braços para cima e para baixo. 

Zum Zum, Zum Zum = balançar as mãos em cima de um lado para o outro. 

Voa voa e faz = abre os braços e faz movimento de voo. 

Zum Zum = joga os braços para cima e para baixo. 

Zum Zum, Zum Zum = balançar as mãos em cima de um lado para o outro. 

Voa voa e faz = abre os braços e faz movimento de voo. 

Zum Zum = joga os braços para cima e para baixo. 

 

 

 

 

 

Voa Abelhinha 

Atividade 2 – pág. 2/2 

Daila Martins 
Josi Reiner 
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Objetivos: 
• Desenvolver ritmo 

• Trabalhar andamentos 

• Desenvolver a coordenação motora 

• Estimular a lateralidade 

• Desenvolver equilíbrio 

 

Duração da Atividade: 
• Aproximadamente 20 minutos. 

 

 

Nível de Ensino: 
• 2 a 7 anos 

 

 

Materiais Utilizados: 
• Áudio da música “Abelhinha – Kelly Neves”, 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=zJ_EGUHFGK8&t=6s , em 09/06/20 

• Giz ou fita adesiva; 

• Dois bambolês. 

 

 

 

Voa Abelhinha 

Atividade 3 – pág. 1/2 

Daila Martins 
Josi Reiner 

Importante Lembrar: 

Essa atividade corresponde a “Atividade Principal do Dia”. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zJ_EGUHFGK8&t=6s
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Desenvolvimento: 

Desenhe no chão uma linha reta com giz ou cole uma fita adesiva. Após a linha 

coloque dois bambolês, com um espaço entre eles. 

Quando começa a música instrumental a criança deve dar uma voltinha (girar). 

 

Voa voa abelhinha, voa voa e faz = andar em cima da linha. 

Zum Zum = pular com os dois pés de um lado para o outro da linha – direito e 

esquerdo. 

Voa voa abelhinha, voa voa e faz = andar em cima da linha. 

Zum Zum = pular com os dois pés de um lado para o outro da linha – direito e 

esquerdo. 

Zum Zum, Zum Zum, voa voa e = contornar por fora o primeiro bambolê. 

Faz Zum Zum = pular para dentro do bambolê e para fora. 

Zum Zum, Zum Zum, voa voa e = contornar por fora o segundo bambolê. 

Faz Zum Zum = pular para dentro do bambolê e para fora. 

 

 

 

SUGESTÃO: você pode deixar as crianças fazerem esse percurso com o pedaço 

de papel crepom nas mãos. 

 

 

 

 

Voa Abelhinha 

Atividade 3 – pág. 2/2 

Daila Martins 
Josi Reiner 
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Objetivos: 
• Desenvolver ritmo; 

• Trabalhar andamentos; 

• Desenvolver a coordenação motora; 

• Estimular a lateralidade; 

• Desenvolver equilíbrio. 

 

Duração da Atividade: 
• Aproximadamente 20 minutos. 

 

 

Nível de Ensino: 
• 2 a 7 anos 

 

 

Materiais Utilizados: 
• Áudio da música “Abelhinha – Kelly Neves”, 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=zJ_EGUHFGK8&t=6s , em 09/06/20 

• Flores de E.V.A. 

 

 

Voa Abelhinha 

Atividade 4 – pág. 1/2 

Daila Martins 
Josi Reiner 

Importante Lembrar: 

Essa atividade corresponde a “Atividade Principal do Dia”. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zJ_EGUHFGK8&t=6s
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Desenvolvimento: 

O professor explica aos alunos que as abelhas recolhem o néctar das flores para 

produzir o mel. E nessa aula eles serão abelhas e irão recolher o néctar das flores. 

 

Voa voa abelhinha, voa voa e faz = zig   

zag pelas flores 

 

 

Zum Zum = dar dois pulinhos com os pés juntos em cima de uma flor. 
 

 

   Voa voa abelhinha, voa voa e faz = zig   

zag pelas flores 

 

 

Zum Zum = dar dois pulinhos com os pés juntos em cima de uma flor. 

Zum Zum, Zum Zum, voa voa e = girar ao redor de uma flor. 

Faz Zum Zum = dar dois pulinhos com os pés juntos em cima de uma flor. 

Zum Zum, Zum Zum, voa voa e= girar ao redor de uma flor. 

Faz Zum Zum= dar dois pulinhos com os pés juntos em cima de uma flor. 

 

 

 

 

 

Voa Abelhinha 

Atividade 4 – pág. 2/2 

Daila Martins 
Josi Reiner 
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Objetivos: 
• Desenvolver ritmo; 

• Desenvolver a coordenação motora;  

• Estimular a lateralidade 

 

Duração da Atividade: 
• Aproximadamente 20 minutos. 

 

 

Nível de Ensino: 
• 2 a 7 anos 

 

 

Materiais Utilizados: 
• Áudio da música “Abelhinha – Kelly Neves”, 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=zJ_EGUHFGK8&t=6s , em 09/06/20 

• Banda Elástica. 

 

 

 

 

 

Voa Abelhinha 

Atividade 5 – pág. 1/2 

Daila Martins 
Josi Reiner 

Importante Lembrar: 

Essa atividade corresponde a “Atividade Principal do Dia”. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zJ_EGUHFGK8&t=6s
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Desenvolvimento: 

Coloque as crianças sentadas em círculo. Entregue a banda elástica e diga que 

faremos um passeio com as abelhas. 

Voa voa abelhinha, voa voa e faz = balança a banda elástica de um lado para o 

outro. 

Zum Zum = deita para trás e balança as perninhas para cima. 

Voa voa abelhinha, voa voa e faz = balança a banda elástica de um lado para o 

outro. 

Zum Zum = deita para trás e balança as perninhas para cima. 

Zum Zum, Zum Zum = coloca banda elástica para cima e para baixo (2x). 

Voa voa e = balança a banda elástica de um lado para o outro. 

Faz Zum Zum = deita para trás e balança as perninhas para cima. 

Zum Zum, Zum Zum = coloca banda elástica para cima e para baixo (2x). 

Voa voa e = balança a banda elástica de um lado para o outro. 

Faz Zum Zum = deita para trás e balança as perninhas para cima. 

 

Voa Abelhinha 

Atividade 5 – pág. 2/2 

Daila Martins 
Josi Reiner 

Anotações: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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Objetivos: 
• Desenvolver ritmo; 

• Desenvolver a coordenação motora;  

• Estimular a lateralidade; 

• Voltar à calma. 

 

Duração da Atividade: 
• Aproximadamente 20 minutos. 

 

 

Nível de Ensino: 
• 2 a 7 anos 

 

 

Materiais Utilizados: 
• Áudio da música “Abelhinha – Kelly Neves”, 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=zJ_EGUHFGK8&t=6s , em 09/06/20 

• Parachute e uma abelha que pode ser de pelúcia ou impressa. 

 

 

 

 

Voa Abelhinha 

Atividade 6 – pág. 1/2 

Daila Martins 
Josi Reiner 

Importante Lembrar: 

Essa atividade corresponde a “Atividade Principal do Dia”. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zJ_EGUHFGK8&t=6s
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Desenvolvimento: 

As crianças em círculo ficam de pé e segurando no parachute com a abelha no 

centro. O professor diz que todos devem ajudar a abelha a voar. 

 

Voa voa abelhinha, voa voa e faz = anda para a direita balançando lentamente o 

parachute. 

Zum Zum = joga para cima o parachute. 

Voa voa abelhinha, voa voa e faz = anda para a esquerda balançando lentamente 

o parachute. 

Zum Zum = joga para cima o parachute. 

Zum Zum, Zum Zum, voa voa e = joga o parachute para cima lentamente no ritmo. 

Faz Zum Zum = joga para cima o parachute. 

Zum Zum, Zum Zum, voa voa e = joga o parachute para cima lentamente no ritmo. 

Faz Zum Zum = joga para cima o parachute. 

 

 

 

Voa Abelhinha 

Atividade 6 – pág. 2/2 

Daila Martins 
Josi Reiner 

Anotações: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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Objetivos: 

• Desenvolver movimento de pinça; 

• Trabalhar Ritmo; 

• Desenvolver Coordenação motora fina e ampla. 

 

Duração da Atividade: 
• Aproximadamente 20 minutos. 

 

 

Nível de Ensino: 
• 2 a 7 anos 

 

 

Materiais Utilizados: 
• Áudio da música “Abelhinha – Kelly Neves”, 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=zJ_EGUHFGK8&t=6s , em 09/06/20 

• Balões vazios. 

 

 

 

 

Voa Abelhinha 

Atividade 7 – pág. 1/2 

Daila Martins 
Josi Reiner 

Importante Lembrar: 

Essa atividade corresponde a “Atividade Principal do Dia”. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zJ_EGUHFGK8&t=6s
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Desenvolvimento: 

Entregue um balão vazio para cada criança e explique a movimentação.  

 

Voa voa abelhinha, voa voa e faz = balança o balão em cima. 

Zum zum = puxa a ponta do balão em movimento de pinça. 2x repete 

Zum zum, zum zum = puxa a ponta do balão em movimento de pinça. 

Voa voa e faz = balança o balão em cima. 

Zum zum = puxa a ponta do balão em movimento de pinça. Repete 2x 

 

 

 

 

 

 

 

Voa Abelhinha 

Atividade 7 – pág. 2/2 

Daila Martins 
Josi Reiner 

Anotações: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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Objetivos: 

• Trabalhar Ritmo; 

• Desenvolver Coordenação motora ampla; 

• Localização espaço temporal. 

 

Duração da Atividade: 
• Aproximadamente 20 minutos. 

 

 

Nível de Ensino: 
• 2 a 7 anos 

 

 

Materiais Utilizados: 
• Áudio da música “Abelhinha – Kelly Neves”, 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=zJ_EGUHFGK8&t=6s , em 09/06/20 

• Balões cheios. 

 

 

 

 

Voa Abelhinha 

Atividade 8 – pág. 1/2 

Daila Martins 
Josi Reiner 

Importante Lembrar: 

Essa atividade corresponde a “Atividade Principal do Dia”. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zJ_EGUHFGK8&t=6s
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Desenvolvimento: 

Entregue a cada aluno um balão cheio e explique a movimentação. As crianças 

deverão jogar o balão para cima no ritmo da música e quando falar “zum zum” devem 

lançar para cima e pegar com as duas mãos. 

 

SUGESTÃO: você pode desenhar um rosto de abelha no balão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voa Abelhinha 

Atividade 8 – pág. 2/2 

Daila Martins 
Josi Reiner 

Anotações: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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JOSIANE CRISTINA SILVA REINER (à direita) 

Graduou-se em Educação Física tendo se especializado em Dança Educacional e 

Educação Física Escolar. Atua há mais de 15 anos como professora de dança 

educacional e patinação artística sobre rodas e organiza espetáculos anuais das duas 

modalidades. Uma das autoras do livro de sequência didática, Canções Folclóricas no 

ano de 2018. Autora do livro Patinando, Brincando e Encantando, dos e-books Festa 

Caipira Sobre Rodas, Dia das Crianças na Patinação, Festa na Lagoa Sobre Rodas e 

Patinando e Criando com o Patins Encantado. Palestrante do II e III Congresso 

Musicalizando o Mundo com a Caixola Musical. 

 

DAILA CRISTINA GAUCHE MARTINS (à esquerda) 

Realizou a graduação em Educação Física e a especialização em Educação Física 

Escolar. É professora de dança educacional e patinação artística sobre rodas e organiza 

espetáculos anuais das duas modalidades. Autora do livro Patinando, Brincando e 

Encantando, dos e-books Festa Caipira Sobre Rodas, Dia das Crianças na Patinação, 

Festa na Lagoa Sobre Rodas e Patinando e Criando com o Patins Encantado. 

Palestrante do III Congresso Musicalizando o Mundo com a Caixola Musical. 
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Deise Sousa 
(@deiselima2309) 
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Objetivos: 

• Proporcionar a socialização;  

• Ampliar repertório das músicas folclóricas; 

• Estimular a expressão corporal; 

• Levantar hipóteses sobre o que é piaba. 

 

Duração da Atividade: 

• Aproximadamente 30 minutos. 

 

Nível de Ensino: 

• Educação Infantil/ 3 a 4 anos. 

 

Materiais Utilizados: 

• Áudio da música:  Piaba produzida por Carlos Savalla em 1998 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=_MRqtV_FNBg, em 09/06/20 

 

Desenvolvimento: 

No primeiro momento em roda, apresentar para as crianças a cantiga de domínio 

público “Sai piaba”. Após ouvirem a canção, questionar as crianças sobre quem conhece 

a música? Onde ela surgiu? O que é piaba? Você já viu alguma? 

Após o levantamento de perguntas e questionamentos. Cantar com as crianças 

com os gestos que a música propõe. 

 

Sai Piaba 

Atividade 1 

Deise Sousa 

Importante Lembrar: 

Essa atividade corresponde a “Atividade Principal do Dia”. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_MRqtV_FNBg
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Objetivos: 

• Conhecer as espécies de piaba;  

• Estimular a criatividade;  

• Proporcionar a socialização; 

• Trabalhar nomes próprios. 

Duração da Atividade: 

• Aproximadamente 30 minutos. 

Nível de Ensino: 

• Educação Infantil/ 3 a 4 anos. 

Materiais Utilizados: 

• Folha de sulfite, canetinhas, lápis de cor, papel cartão azul; 

• Figuras de tipos de piaba; 

• Áudio da música:  Piaba produzida por Carlos Savalla em 1998 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=_MRqtV_FNBg, em 09/06/20 

 

Desenvolvimento: 

Em roda com as crianças ouvir e cantar com gestos a cantiga de domínio público 

“Sai piaba”. Após mostrar para as crianças os tipos de piaba e conversarem sobre suas 

características, propor uma vivência criativa em que terão que desenhar a sua piaba para 

colocar no cartaz da sala que será lagoa. Cada um fará do seu jeito e dará um nome. 

Falar sobre os nomes, mostrar a importância dos nomes próprios, nesse momento 

o professor pode explorar o tema. 

 

Sai Piaba 

Atividade 2 

Deise Sousa 

Importante Lembrar: 

Essa atividade corresponde a “Atividade Principal do Dia”. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_MRqtV_FNBg
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Objetivos: 

• Promover o desenvolvimento da escuta música, ritmo e movimento; 

• Estimular a criatividade;  

• Proporcionar a socialização e interação. 

• Desenvolver a expressão corporal; 

• Vivenciar o andamento e a dinâmica. 

 

Duração da Atividade: 

• Aproximadamente 30 minutos. 

 

Nível de Ensino: 

• Educação Infantil/ 3 a 4 anos. 

 

Materiais Utilizados: 

• Áudio da música:  Piaba produzida por Carlos Savalla em 1998 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=_MRqtV_FNBg, em 09/06/20 

 

Desenvolvimento: 

Começar a aula cantando a música “Sai Piaba” em roda, interpretando e trocando 

nome ‘piaba’ pelo nome de animais que vivem na lagoa. Tem que dançar imitando a 

animal que foi trocado. Depois cantaremos batendo palmas para marcar o ritmo da 

música.  Cantar baixinho e depois cantar bem alto, cantar lento e depressa. 

 

Sai Piaba 

Atividade 3 

Deise Sousa 

Importante Lembrar: 

Essa atividade corresponde a “Atividade Principal do Dia”. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_MRqtV_FNBg
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Objetivos: 

• Promover o desenvolvimento da escuta musical; 

• Proporcionar a socialização e interação; 

• Estimular a criatividade, a coordenação motora e a imaginação. 

 

Duração da Atividade: 

• Aproximadamente 30 minutos. 

 

Nível de Ensino: 

• Educação Infantil/ 3 a 4 anos. 

 

Materiais Utilizados: 

• Papel sulfite, Lápis grafite e lápis de cor; 

• Áudio da música:  Piaba produzida por Carlos Savalla em 1998 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=_MRqtV_FNBg, em 09/06/20 

 

Desenvolvimento: 

As crianças escutarão a música imaginando como a piaba nada no rio, se é rápido, 

devagar, zigue zague etc. E passarão para o papel como a sua piaba nada no rio para 

sair da lagoa. Depois cada um mostrará o seu desenho para a sala. 

 

 

Sai Piaba 

Atividade 4 

Deise Sousa 

Importante Lembrar: 

Essa atividade corresponde a “Atividade Principal do Dia”. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_MRqtV_FNBg
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Graduada em Pedagogia pela Universidade Paulista UNIP – São Paulo – SP em 

2007 e pós graduada em Psicopedagogia também pela Universidade Paulista UNIP – 

São Paulo- SP em 2012. É professora concursada de Educação Infantil e Ensino 

Fundamental I na Prefeitura de São Paulo desde 2010. 

 

 

Contato: deisemali@hotmail.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:deisemali@hotmail.com
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Eliane Rodrigues 
(@elirosantos) 
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Objetivos: 

• Socializar;  

• Trabalhar a atenção;  

• Desenvolver a memória musical; 

• Trabalhar tipos de árvore e plantas em geral. 

 

Duração da Atividade: 

• Aproximadamente 50 minutos. 

 

 

Nível de Ensino: 

• 6 a 7 anos 

 

 

Materiais Utilizados: 

• Áudio da  música “ Meu limão, meu limoeiro”  - (cantiga de domínio público) 

interpretada pelo cantor Wilson Simonal, disponível em: 

https://youtube.com/watch?v=xevrZYnV3YQ, em 09/06/20. 

 

 

 

Meu limão, meu limoeiro 

Atividade 1 – pág. 1/2 

Eliane Rodrigues 

Importante Lembrar: 

Essa atividade corresponde a “Atividade Principal do Dia”. 

 

https://youtube.com/watch?v=xevrZYnV3YQ
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Desenvolvimento: 

No primeiro momento em sala de aula, apresentar para as crianças a cantiga de 

domínio público “Meu limão, meu limoeiro”. Após a leitura da canção (que estará escrita 

na lousa) e da audição da canção, questionar às crianças sobre quem conhece a 

música? Quem está cantando? Respondendo todas as questões e apresentando o nome 

do Cantor Wilson Simonal. Cantar com as crianças novamente mas dessa vez propondo 

que algumas variações sejam feitas tais como: Os meninos cantam toda a canção e 

quando chegar na parte: “lá, lá, lá, lá, lá, lá”, as meninas cantam e  depois troca a função 

de cada grupo em realizar a atividade. 

 Conversar com as crianças sobre a questão dos tipos de árvores que aparecem 

no texto e a importância de cuidar bem da natureza. Mostrar a foto de um limoeiro e do 

pé de Jacarandá, falando onde é encontrado o Jacarandá e questionando se alguém já 

viu esse tipo de árvore.  

Proponha que os alunos grifem na letra da música o nome dos tipos de árvores: 

limoeiro e Jacarandá. Uma outra sugestão para finalizar a aula é contextualizar com um 

texto sobre as plantas. 

 

Anotações: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Meu limão, meu limoeiro 

Atividade 1 – pág. 2/2 

Eliane Rodrigues 
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Meu Limão, Meu Limoeiro 
Wilson Simonal 

 

 

Meu limão, meu limoeiro 
Meu pé, meu pé de 
jacarandá 
Uma vez eskindolêlê iê iê 
Outra vez eskindolálá 

Meu limão, meu limoeiro 
Meu pé, meu pé de 
jacarandá 
Uma vez eskindolêlê iê iê 
Outra vez eskindolálá 

La la la la la la la 
La la la la la la la la 

Meu limão, meu limoeiro 
Meu pé, meu pé de 
jacarandá 
Uma vez eskindolêlê iê iê 
Outra vez eskindolálá 

 

 

 

Meu limão, meu limoeiro 
Meu pé, meu pé de 
jacarandá 
Uma vez eskindolêlê iê iê 
Outra vez eskindolálá 

La la la la la la la 
La la la la la la la la 

Meu limão, meu limoeiro 
Meu pé, meu pé de 
jacarandá 
Uma vez eskindolêlê iê iê 
Outra vez eskindolálá 

Meu limão, meu limoeiro 
Meu pé, meu pé de 
jacarandá 
Uma vez eskindolêlê iê iê 
Outra vez eskindolálá 

La la la la la la la 
La la la la la la la la 

 

 

 

 

https://m.letras.mus.br/wilson-simonal/
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Objetivos: 

• Trabalhar a oralidade;  

• Desenvolver o senso rítmico;  

• Conhecer os tipos árvores;  

• Concentração;  

• Estimular a criatividade. 

 

Duração da Atividade: 

• Aproximadamente 50 minutos. 

 

Nível de Ensino: 

• 6 a 7 anos 

 

Materiais Utilizados: 

• Vídeo da música “Pomar”, do grupo Palavra Cantada - disponível em 

https://www.youtube.com/watch?v=MaH6E7mCYmk, em 09/06/20 

• Figuras das frutas e nomes das árvores (sugestão em anexo). 

 

 

 

 

 

 

Meu limão, meu limoeiro 

Atividade 2 – pág. 1/2 

Eliane Rodrigues 

Importante Lembrar: 

Essa atividade corresponde a “Atividade Principal do Dia”. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MaH6E7mCYmk
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Desenvolvimento: 

Relembrar o que foi feito na aula anterior. 

Apresentar a música “Pomar” e conversar sobre o que acharam do vídeo. Separar 

os alunos em dois grupos onde um grupo irá cantar o verso com o nome da fruta, e o 

outro grupo irá cantar o verso com o nome da árvore. E depois troca o grupo até que 

todos realizem as variações. 

Entregar para cada criança uma figura que irá corresponder a imagem de umas das 

frutas citadas na música e para outras crianças o nome do tipo de árvore. Propor a turma 

que durante a canção “Pomar”, no momento que falar o nome da fruta e da árvore, quem 

estiver com a figura correspondente se levanta mostrando a imagem cantando, ou 

mostrando o nome da árvore e assim sucessivamente até chegar ao final da música.  

(Pedir para os alunos levarem na próxima aula, dois potinhos de Danoninho para 

confeccionar um caxixi). 

 

 

 

 

 

 

Meu limão, meu limoeiro 

Atividade 2 – pág. 2/2 

Eliane Rodrigues 

Anotações: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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Bananeira Goiabeira Laranjeira Macieira 

Mamoeiro Abacateiro Limoeiro Tomateiro 

Cajueiro Umbuzeiro Mangueira Pereira 

Amoreira Pitangueira Figueira Mexeriqueira 

Açaizeiro Sapotizeiro Parreira Coqueiro 

Ingazeiro Jambeiro Jabuticabeira Mangabeira 
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Objetivos: 

• Socializar; 

• Confeccionar o instrumento caxixi/chocalho; 

• Ampliar o repertório Musical; 

• Desenvolver o ritmo; concentração; 

• Trabalhar a coordenação motora. 

 

Duração da Atividade: 

• Aproximadamente 50 minutos. 

 

Nível de Ensino: 

• 6 a 7 anos 

 

Materiais Utilizados: 

• Caxixi feito com os potinhos de Danone das crianças (professor levar pronto só 

para enfeitar com adesivos). Sugestão disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=gFNPK-NdMw4, em 09/06/20; 

• Adesivos diversos; 

• Áudio da música” Pomar” do grupo Palavra Cantada - disponível em 

https://www.youtube.com/watch?v=MaH6E7mCYmk, em 09/06/20 

• Áudio da  música “ Meu limão, meu limoeiro”  - (cantiga de domínio público) 

interpretada pelo cantor Wilson Simonal, disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=xevrZYnV3YQ, em 09/06/20. 

• Playback da música “Meu limão, meu limoeiro”, disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=vPjjz_YAt6M, em 09/06/20. 

Meu limão, meu limoeiro 

Atividade 3 – pág. 1/2 

Eliane Rodrigues 

Importante Lembrar: 

Essa atividade corresponde a “Atividade Principal do Dia”. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gFNPK-NdMw4
https://www.youtube.com/watch?v=MaH6E7mCYmk
https://www.youtube.com/watch?v=xevrZYnV3YQ
https://www.youtube.com/watch?v=vPjjz_YAt6M
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Desenvolvimento: 

Relembrar o que foi feito na aula anterior, conversar com a turma sobre o 

instrumento caxixi e falar que as crianças irão decorar cada um seu instrumento. 

Uma sugestão de histórico do caxixi, caso o professor não tenha familiaridade, 

disponível em https://www.youtube.com/watch?v=RMVaqr5nSSY, em 09/06/20. 

Depois que conversar sobre o histórico deste instrumento musical, entregar os 

adesivos para que cada criança decore seu caxixi. 

Assim que os instrumentos forem decorados, colocar o áudio da música “Meu 

limão, meu limoeiro”, cada criança irá balançar seu caxixi no ritmo da música. 

Relembrar que também ouviram a música “Pomar”, colocar o áudio para que cada 

um vivencie tocando seu instrumento e solicitar para os alunos utilizarem seu caxixi 

criando variações conforme o ritmo da música. 

Dividir a turma em dois grupos, onde um grupo irá ouvir o playback da música “Meu 

limão, meu limoeiro” e cantar, e o outro grupo irá usar o caxixi sem cantar, depois trocar 

os grupos de modo que todos realizem a atividade musical. 

Finalizar a aula dividindo a classe em dois grupos, onde um grupo ficará com a  

música “Meu limão, meu limoeiro”, e o outro grupo ficará com a música “Pomar”, propor 

que cada grupo crie um jeito de apresentar sua música utilizando o caxixi e outros  sons 

com o corpo que eles acharem adequados.  

Realizar uma grande apresentação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meu limão, meu limoeiro 

Atividade 3 – pág. 2/2 

Eliane Rodrigues 

https://www.youtube.com/watch?v=RMVaqr5nSSY
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Educação Fundamental 1 desde 2010 na prefeitura do Município de 

Itaquaquecetuba/SP. 

 

 

E-mail: elirosantos.sp@gmail.com.br 

 

 

 

 

 

mailto:elirosantos.sp@gmail.com.br


 

® Caixola Musical 2020 – A.M.E. volume 2 - GRATUITO 
contato@caixolamusical.com.br 

www.caixolamusical.com.br 
 

80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Silvana Silva 
 (@silvanasilva825) 
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Objetivos: 

• Ampliar o repertório musical; 

• Conhecer a música “Havia um Pastorzinho”; 

• Desenvolver a atenção; 

• Criar gestos para a música; 

• Acompanhar a música com movimentos corporais, definidos pelo professor. 

 

Duração da Atividade: 

• Aproximadamente 30 minutos. 

 

Nível de Ensino: 

• Crianças de 4 a 5 anos. 

 

Materiais Utilizados: 

• Figuras dos personagens (em anexo); 

• Barras sonoras, xilofone ou teclado; 

• Áudio da música “Havia um pastorzinho” disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=Qj9DCy0hln8, em 09/06/2020. 

 

 

 

 

Havia um Pastorzinho 

Atividade 1 – pág. 1/2 

Silvana Silva 

Importante Lembrar: 

Essa atividade corresponde a “Atividade Principal do Dia”. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Qj9DCy0hln8
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Desenvolvimento: 

O professor irá iniciar a aula contando uma pequena história, utilizando-se de 

figuras (pastorzinho, ovelhas, rainha e castelo): 

O Pastorzinho 

 

Era uma vez, um pastorzinho (perguntar para as crianças se elas sabem o que é um pastor 

e o que ele faz). Ele cuidava muito bem de suas ovelhas (mostrar a figura das ovelhas), para que 

não se perdessem e todos os dias as levava para comer capim. E, enquanto cuidava das ovelhas, 

ele sempre cantava assim: 

 

Dó, ré, mi, fá, fá, fá 

Dó, ré, dó, ré, ré, ré 

Dó, sol, fá, mi, mi, mi 

Dó, ré, mi, fá, fá, fá 

 

As ovelhas adoravam! Ficavam muito felizes!!! 

Um dia, o Pastorzinho estava próximo do palácio, cantando sua melodia favorita. E sabe 

quem estava ouvindo o Pastorzinho cantar? A Rainha! (mostrar a figura da rainha) Ela saiu do 

palácio. O Pastorzinho ficou assustado em ver a Rainha fora do palácio! 
_ Desculpe Rainha se eu a incomodei com minha música! – apressou-se em dizer o 

Pastorzinho. 

- Não, por favor, continue! - falou a rainha – adorei a sua música! 

E desde então, o Pastorzinho e a rainha cantavam todos os dias ia até o palácio e os dois 

cantavam assim (colocar o áudio da música e deixar que as crianças cantem e criem gestos): 

 

Havia um pastorzinho 

Que andava a pastorear 

Saiu de sua casa 

E pôs-se a cantar 

Dó, ré, mi, fá, fá, fá 

Dó, ré, dó, ré, ré, ré 

  Dó, sol, fá, mi, mi, mi 

Dó, ré, mi, fá, fá, fá 

Chegando ao palácio 

A rainha lhe falou 

Ó lindo pastorzinho 

O seu canto me alegrou 

Dó, ré, mi, fá, fá, fá 

Dó, ré, dó, ré, ré, ré 

  Dó, sol, fá, mi, mi, mi 

Dó, ré, mi, fá, fá, fá 

 

 O professor poderá utilizar a canção do link abaixo, enquanto as crianças fazem 

movimentos com as mãos, batendo-as alternadamente nas pernas. Quando for repetição de 

notas, elas baterão palmas.  

 

Havia um Pastorzinho 

Atividade 1 – pág. 2/2 

Silvana Silva 

 

(O professor utiliza barras sonoras ou xilofone 

para acompanhar a canção) 
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Ilustração de Sandra Ribeiro 
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Ilustração de Sandra Ribeiro 
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Ilustração de Sandra Ribeiro 
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Imagem retirada do site pixabay 
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Objetivos: 

• Conhecer as notas musicais; 

• Saber esperar sua vez para participar da atividade; 

• Saber ouvir e reproduzir oralmente a nota tocada; 

 

Duração da Atividade: 

• Aproximadamente 30 minutos. 

 

Nível de Ensino: 

• Crianças de 4 a 5 anos. 

 

Materiais Utilizados: 

• Sinos diatônicos ou blocos sonoros. 

• Áudio da música “Havia um pastorzinho” disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=Qj9DCy0hln8, em 09/06/2020. 

 

 

 

 

 

 

Havia um Pastorzinho 

Atividade 2 – pág. 1/2 

Silvana Silva 

Importante Lembrar: 

Essa atividade corresponde a “Atividade Principal do Dia”. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Qj9DCy0hln8
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Desenvolvimento: 

Recordar a história contada na aula anterior.  

Cantar a música junto com as crianças e com os gestos criados na aula anterior. 

 Após o canto com alguns gestos sugeridos pelas crianças, o professor pergunta 

se sabem o significa de “Dó – Ré – Mi –Fá e Sol”? 

Após as crianças exporem suas ideias, o professor explica que são notas musicais 

e é com elas que fazemos as músicas. 

Com os sinos sonoros, o professor toca cada nota e as crianças repetem o som 

das mesmas.  

Depois, cada criança com um sino, toca, quando o professor apontar para ela. Os 

sinos e as crianças com os mesmos, deverão estar na ordem da escala. O professor 

aponta para a criança que está com o sino da nota Dó, que toca e as crianças que não 

estão com sinos cantam a nota, no mesmo tom deste.  

Fazer isso com todas as notas aprendidas da escala. Todas as crianças deverão 

ficar com o sino, pelo menos uma vez. 

 

 

 

 

Havia um Pastorzinho 

Atividade 2 – pág. 2/2 

Silvana Silva 

Anotações: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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Objetivos: 

• Identificar as notas musicais e sua sequência; 

• Desenvolver a socialização. 

 

Duração da Atividade: 

• Aproximadamente 30 minutos. 

 

Nível de Ensino: 

• Crianças de 4 a 5 anos. 

 

Materiais Utilizados: 

• Sinos diatônicos ou blocos sonoros. 

• Uma bola; 

• Áudio da música “Havia um pastorzinho” disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=Qj9DCy0hln8, em 09/06/2020. 

Desenvolvimento: 

 Recordar a música “Havia um Pastorzinho”. Recordar as notas musicais. Mostrar 

que os sinos têm que ficar sempre na mesma ordem. Um sino é sempre vizinho dos 

mesmos sinos.  Em seguida, as crianças irão fazer um jogo com bola. 

Sentadas no chão, em roda, uma criança diz o nome da primeira nota e joga a 

bola para o outro amigo. Este deverá pegar a bola e dizer a nota que vem em seguida.  

 

Havia um Pastorzinho 

Atividade 3 

Silvana Silva 

Importante Lembrar: 

Essa atividade corresponde a “Atividade Principal do Dia”. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Qj9DCy0hln8
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Objetivos: 

• Identificar a sequência das notas musicais; 

• Aprender as notas lá e si; 

• Saber esperar sua vez. 

 

Duração da Atividade: 

• Aproximadamente 30 minutos. 

 

Nível de Ensino: 

• Crianças de 4 a 5 anos. 

 

Materiais Utilizados: 

• 7 bambolês; 

 

Desenvolvimento: 

 Explicar para as crianças que existem 7 notas. Recordar as 5 notas que elas já 

aprenderam “dó, ré, mi, fá, sol” e acrescentar agora mais duas: “lá e si”. 

. Dispor 7 bambolês em uma fila. Uma criança por vez ou duas juntas, vão 

andando de bambolê em bambolê, conforme o professor vai tocando as 7 notas 

musicais. 

 

 

Havia um Pastorzinho 

Atividade 4  

Silvana Silva 

Importante Lembrar: 

Essa atividade corresponde a “Atividade Principal do Dia”. 
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Objetivos: 

• Identificar a sequência das notas musicais; 

• Identificar sons graves e agudos; 

• Aprender a música “Vou Subindo” e trabalhar a afinação vocal; 

 

Duração da Atividade: 

• Aproximadamente 30 minutos. 

 

Nível de Ensino: 

• Crianças de 4 a 5 anos. 

 

Desenvolvimento: 

 Levar a criança a perceber que o Dó mais agudo da escala tem o mesmo nome 

do anterior. Aqui, só será trabalhado as 7 notas.  

Depois, o professor ensina a música das notas musicais (com a melodia Frère 

Jacques), melodia disponível para ouvir em https://www.youtube.com/watch?v=BC6rvbxdywg: 

 

Vou subindo, vou subindo 

Com as notas musicais, 

Preste atenção, preste atenção, 

Para não errar, para não errar 

Do – Re – Mi – Fá – Sol – La - Si 

 

 As crianças cantam a música, começando com as mãos no chão e subindo 

gradativamente até o alto. Depois, cantam vou descendo com as mãos no alto até o chão 

 

Havia um Pastorzinho 

Atividade 5  

Silvana Silva 

Importante Lembrar: 

Essa atividade corresponde a “Atividade Principal do Dia”. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BC6rvbxdywg
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Objetivos: 

• Identificar sons agudos e graves; 

• Realizar movimentos corporais diferentes para sons graves e agudos; 

• Registrar sons grave e agudos, na folha. 

 

Duração da Atividade: 

• Aproximadamente 30 minutos. 

 

 

Nível de Ensino: 

• Crianças de 4 a 5 anos. 

 

 

Materiais Utilizados: 

• Kazoo, teclado ou xilofone; 

• Papel espelho de qualquer cor; 

• Uma folha sulfite para cada criança, com uma linha horizontal (anexo). 

 

 

 

Havia um Pastorzinho 

Atividade 6 – pág. 1/2 

Silvana Silva 

Importante Lembrar: 

Essa atividade corresponde a “Atividade Principal do Dia”. 
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Desenvolvimento: 

Recordar a música “Vou subindo”. O professor toca nota “Dó” e a nota “Si”. 

Pergunta às crianças: 

- As notas têm o mesmo som? 

- Tem uma mais fininha que a outra?  

Utilizar o termo fino e grosso apenas uma vez. O professor deverá utilizar os 

termos corretos: Grave/agudo, explicando qual corresponde ao fino e ao grosso. 

O professor irá tocar o kazoo/teclado/ xilofone e as crianças deverão abaixar-se 

no som grave e se levantar no agudo.  

Depois, o professor dá a cada criança um pedaço da tira de papel espelho e pede 

que elas cortem em pedaços menores com os dedos, cinco pedacinhos. Então, os alunos 

recebem uma folha com uma linha na horizontal. O professor explica que quando o som 

do kazoo, xilofone ou do teclado for grave, a criança deverá colar um pedacinho abaixo 

da linha e quando for agudo, deverá colar acima da linha. 

 

 

 

 

 

Havia um Pastorzinho 

Atividade 6 – pág. 2/2 

Silvana Silva 

Anotações: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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Objetivos: 

• Experimentar fazer música em grupo; 

• Desenvolver a criatividade. 

 

Duração da Atividade: 

• Aproximadamente 30 minutos. 

 

Nível de Ensino: 

• Crianças de 4 a 5 anos. 

 

Materiais Utilizados: 

• Sinos diatônicos ou blocos sonoros; 

• Aparelho para gravação (celular ou o que preferir). 

 

Desenvolvimento: 

 Lembrar quais são as notas musicais. Cantar a música “Vou subindo” com a 

melodia Frère Jacques.  

 Perguntar às crianças: “E o que aconteceria se a gente misturasse as notas 

musicais?  

Deixar que as crianças exponham suas hipóteses. Depois, permitir que arrumem 

os sinos ou blocos sonoros na ordem que queiram (Limitar o número de notas a serem 

utilizadas). Gravar as melodias formadas e colocar o áudio para as crianças ouvirem. 

Deixar que elas expressem sobre o que acharam da música que compuseram. Com o 

que parece essa música? É uma música alegre ou triste?  

 

Havia um Pastorzinho 

Atividade 7  

Silvana Silva 

Importante Lembrar: 

Essa atividade corresponde a “Atividade Principal do Dia”. 
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Objetivos: 

• Desenvolver a atenção e concentração; 

• Desenvolver o senso rítmico; 

• Saber esperar sua vez. 

 

Duração da Atividade: 

• Aproximadamente 30 minutos. 

 

Nível de Ensino: 

• Crianças de 4 a 5 anos. 

 

Materiais Utilizados: 

• Instrumentos da bandinha; 

• Áudio da música composta pela sala na aula anterior. 

 

Desenvolvimento: 

 As crianças irão ouvir novamente a música que compuseram e irão discutir sobre 

quais instrumentos da bandinha poderiam usar para acompanhar. Dividir a sala em três 

grupos e cada grupo irá escolher apenas um instrumento. A professora irá colocar o 

áudio da música criada na aula anterior e os grupos irão acompanhá-la, de acordo com 

a regência da professora.  

 

 

Havia um Pastorzinho 

Atividade 8  

Silvana Silva 

Importante Lembrar: 

Essa atividade corresponde a “Atividade Principal do Dia”. 

 



 

® Caixola Musical 2020 – A.M.E. volume 2 - GRATUITO 
contato@caixolamusical.com.br 

www.caixolamusical.com.br 
 

97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graduada pela PUC-SP, em pedagogia, lecionou por 28 anos como professora de 

educação infantil na Prefeitura do Município de São Paulo. Formou-se em piano, no 

Conservatório Lins de Vasconcelos e fez pós graduação em Educação Musical, na 

Faculdade Campos Salles.  

 Atualmente, atua como professora de piano e musicalização infantil, em escola 

específica de música e em escola de ensino regular. 
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Pri Araújo 
 (@professorapri) 
Rafael Assunção 

(@prorafao) 
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Objetivos: 

• Percepção sonora; 

• Estimular a execução dos sons dos animais; 

• Desenvolver a memória musical; 

• Ampliar repertório musical; 

• Trabalhar o movimento corporal; 

• Conversar sobre as diferenças. 

 

 

Duração da Atividade: 

• Aproximadamente 30 minutos. 

 

 

Nível de Ensino: 

• Educação Infantil 

 

 

Materiais Utilizados: 

• Áudio da música “O som dos animais” de Pri Araújo e Rafael Assunção, disponível 

em: https://www.youtube.com/watch?v=sZ7l6VxOpAI em 15/06/20 

 

 

 

O som dos bichos 

Atividade  1 – pág. 1/2  

Pri Araújo 
Rafael Assunção 

Importante Lembrar: 

Essa atividade corresponde a “Atividade Principal do Dia”. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sZ7l6VxOpAI
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Desenvolvimento: 

Iniciaremos a aula cantando a música “O som dos bichos” 

Após o canto, estimular os alunos a lembrarem os sons dos animais que foram 

citados na música. Executar novamente a canção fazendo dos sons e chamando as 

crianças para se movimentarem conforme cada animal. 

 Ouvir de cada criança o que eles entendem sobre os animais, seus hábitos, suas 

sonoridades, suas diferenças. 

Lembrar que todos nós somos diferentes e cada uma tem algo especial. 

 

Letra da música: 

 

O som dos bichos 

Pri Araujo 
Rafael Assunção 
 

REFRÃO 
Eu quero saber que som é esse aqui 

Juntos vamos fazer e vamos nos divertir (2x) 
 

Como é o rugido do leão? 
Como faz o cavalo alazão? 

Como é o barulho do mosquito? 
Como é que berra o cabrito? 

 
REFRÃO (1x) 

 
Como faz o peixinho lá no mar? 
E a cobra que vive a rastejar? 
Pula canguru só não pode cair 

Porque a dona tartaruga já chegou até aqui 
 

REFRÃO (2X) 

 

O som dos bichos 

Atividade  1 – pág. 2/2  

Pri Araújo 
Rafael Assunção 
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Objetivos: 

• Desenvolver a percepção sonora; 

• Trabalhar instrumentos recicláveis; 

• Estimular a criatividade; 

• Vivenciar o ritmo. 

 

Duração da Atividade: 

• Aproximadamente 30 minutos. 

 

Nível de Ensino: 

• Educação Infantil 

 

Materiais Utilizados: 

• Áudio da música “O som dos bichos” de Pri Araújo e Rafael Assunção, disponível 

em: https://www.youtube.com/watch?v=sZ7l6VxOpAI em 15/06/20 

• O professor deverá confeccionar instrumentos recicláveis conforme o indicado 

abaixo: 

Leão – Tambor (Lata de leite, balde, vasilha de plástico) 

Cavalo – Bongô (Dois potes de achocolatado de tamanhos diferentes, tampa de 

plástico ou tábua de madeira) 

Mosquito – Kazoo (Garrafa pet) 

Cabrito – Triângulo (Cabide de metal ou colheres de metal) 

Peixe – Clavas (Pedacinhos de madeira, ou colheres de pau, um par de 

tampinhas de garrafa pet) 

O som dos bichos 

Atividade  2 – pág. 1/2  

Pri Araújo 
Rafael Assunção 

Importante Lembrar: 

Essa atividade corresponde a “Atividade Principal do Dia”. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sZ7l6VxOpAI
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Continuação de Materiais Utilizados: 

Cobra - Afoxé (Chocalho reciclável com garrafa pet ou potes de plástico com 

grãos ou sementes dentro) 

Canguru – Reco-reco (Ralador de cozinha ou espiral de caderno com colher de 

plástico ou madeira) 

Tartaruga – Carrilhão (Carrilhão de chaves) 

 

Desenvolvimento: 

Cantar a canção da aula anterior tocando e explorando os sons dos instrumentos 

construídos, apresentá-los as crianças falando o nome de cada um deles. Conversar 

com as crianças sobre os instrumentos recicláveis, como são construídos e possíveis 

materiais que podemos usar.  

O professor pode propor aqui oficinas de construção de instrumentos 

recicláveis. Lembrando que para essa oficina precisa-se de tempo e materiais 

disponíveis. Com a construção dos instrumentos, vamos estimular a criatividade, o 

despertar do criar, o trabalharmos em equipe, o respeito em ouvir sugestões dos 

amiguinhos da sala de aula. 

A todo instante, não podemos deixar de enfatizar o porquê dessa construção em 

equipe. Qual a importância de criarmos instrumentos recicláveis? 

Observações de suma importância: 

1. Temos que oferecer instrumentos de ótima qualidade sonora, para trabalharmos 

a percepção das nossas crianças, habilidade cognitiva é essencial para a vida dos 

pequenos. 

2. Qualidade de execução e acabamento do material, seja o instrumento comprado 

na loja ou o instrumento reciclável, pois devemos ter extremo cuidado no que 

entregamos a eles, independente da idade pois as crianças nos surpreendem e 

todo cuidado ainda é muito pouco.  

 

O som dos bichos 

Atividade  2 – pág. 2/2  

Pri Araújo 
Rafael Assunção 
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Objetivos: 

• Desenvolver a percepção sonora; 

• Trabalhar instrumentos recicláveis; 

• Estimular a criatividade; 

• Vivenciar o ritmo.  

 

Duração da Atividade: 

• Aproximadamente 30 minutos. 

 

Nível de Ensino: 

• Educação Infantil 

 

Materiais Utilizados: 

• Instrumentos confeccionados 

• Áudio da Música “O som dos bichos” de Pri Araújo e Rafael Assunção, 

disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=sZ7l6VxOpAI em 15/06/20 

 

 

 

 

 

 

O som dos bichos 

Atividade  3 – pág. 1/2  

Pri Araújo 
Rafael Assunção 

Importante Lembrar: 

Essa atividade corresponde a “Atividade Principal do Dia”. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sZ7l6VxOpAI
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Desenvolvimento: 

Nessa aula iremos explorar a sonoridade dos instrumentos mostrados da aula 

anterior. 

O professor deverá cantar a música novamente utilizando os instrumentos e depois 

conversar sobre as sonoridades de cada um deles, explorando aspectos como: grave, 

agudo, suave forte... 

Caso os alunos tenham construído seus instrumentos, utilize esse momento para o 

despertar do interesse em tocar aquele instrumento criado por ela. 

A criança é movimento! Faz parte de nossas vidas. 

 

 

E como diz Aristóteles: Nada está no intelecto antes de ter passado pelos 

sentidos 

 

 

 

 

 

 

O som dos bichos 

Atividade  3 – pág. 2/2  

Pri Araújo 
Rafael Assunção 

Anotações: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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Objetivos: 

• Trabalhar a escrita não convencional; 

• Vivenciar a percepção sonora; 

• Socializar. 

 

Duração da Atividade: 

• Aproximadamente 30 minutos. 

 

Nível de Ensino: 

• Educação Infantil 

 

Materiais Utilizados: 

• Sons dos animais leão, mosquito e cabrito, disponíveis em: 

leão https://www.youtube.com/watch?v=eo1QBKFvVzY , em 09/06/20 

mosquito https://www.youtube.com/watch?v=TADwhnnDMCw, em 09/06/20 

cabrito https://www.youtube.com/watch?v=Txq-VQ0YW7g, em 09/06/20 

• Anexo para desenho; 

 

 

 

 

 

O som dos bichos 

Atividade  4 – pág. 1/2  

Pri Araújo 
Rafael Assunção 

Importante Lembrar: 

Essa atividade corresponde a “Atividade Principal do Dia”. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eo1QBKFvVzY
https://www.youtube.com/watch?v=TADwhnnDMCw
https://www.youtube.com/watch?v=Txq-VQ0YW7g
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Desenvolvimento: 

A criança vivenciou, sentiu diversas possibilidades que a música proporcionou a 

elas. Lembrando que cada educador tem sua didática, só você saberá quando migrar 

para o próximo passo. Sempre baseado no desenvolvimento dos seus alunos. 

Agora iremos criar uma escrita a partir do que foi explorado. Vamos propor uma 

“partitura” não convencional. 

Cante a música novamente fazendo os movimentos dos animais. Coloque a 

gravação dos sons. Depois peça para os alunos observem que são sons diferentes. 

Escute novamente e peça que desenhem os sons desses animais (anexo) em 

traços livres. A mão fica bem solta e vai acompanhando os sons. 

Agora compare os desenhos para notar as diferenças da escrita. Peça aos alunos 

que olhem os desenhos uns dos outros. 

Explique para seus alunos o que é uma partitura convencional e não convencional 

sempre de forma lúdica. 

Organize uma exposição das “partituras” com uma apresentação da música 

sugerida sendo tocada e cantada pelos alunos. 

 

“Musicalizar é Amar! É acreditar na evolução através da música! É se 

entregar de alma e coração” 

Pri Araujo 

 

 

 

“O objetivo principal da Musicalização Infantil é desenvolver na criança, o prazer 

de ouvir e fazer música” 

Josette Feres 

 

 

O som dos bichos 

Atividade  4 – pág. 2/2  

Pri Araújo 
Rafael Assunção 
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Vamos desenhar o som dos bichos? 
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Pri Araujo, 31 anos. Nascida na capital de São Paulo. 

Licenciada em música, educadora musical, cantora e empresária. 

Atuante na área musical há 16 anos. Onde participou de eventos e festivais 

culturais. 

Dentre eles, teve o privilégio de cantar no evento Miss Beleza em 2011 promovido 

pela produtora Ana Paula Queiroz no Auditório Elis Regina, abrindo o evento para a 

cantora Zezé Motta.  

Em 2013 foi convidada pelo coordenador do curso de música da Universidade 

Unisantanna, Peter Dietrich para representar o curso na Feira dos Estudantes, Expo 

Center Norte. 

Em 2015 fundou a Arroz de Festa Eventos, empresa de atracão musical para 

eventos corporativos, casamentos, formaturas, dando continuidade a atracões para 

festas infantis com Arrozinho de Festa.  

Vem aprimorando seus estudos com cursos, workshops e palestras na área da 

Educação Musical, com Maive Arnd, Elvira Drummond, Leila Sugahara, Caixola Musical, 

Marcelo Serralva, Débora Munhoz Barboni, Thiago Di Luca, entre outros. 

Profissional completamente apaixonada pela sua profissão. Para a Pri Araujo, a 

Educação Musical é de suma importância para o desenvolvimento da criança. 

Seu maior desejo é que as escolas, pais e familiares compreendam o real 

significado e importância da Musicalização Infantil na vida de uma criança! 

 

Musicalizar é Amar! É acreditar na evolução através da música! É se entregar de 

alma e coração! 

 

 

Redes Socais 

Instagram: @professorapri 

Facebook: @professorapriaraujo 

 

 



 

® Caixola Musical 2020 – A.M.E. volume 2 - GRATUITO 
contato@caixolamusical.com.br 

www.caixolamusical.com.br 
 

109 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graduado em ARTES VISUAIS, Rafael Assunção começou a ter contato com a 

música aos 9 anos de idade, iniciando seus estudos através do violão.  

Aos 14 anos se interessou pelo contrabaixo acústico, e teve a oportunidade de 

estudar em projetos artísticos-sociais como o acordes pão de açúcar com o método Jaffé, 

Projeto Guri e o conservatório dramático e musical de São Paulo. Com isso iniciou na 

orquestra sinfônica Carlos Gomes e ficou até os seus 21 anos. Posteriormente ingressou 

na faculdade de educação artística com habilitação em música, o que possibilitou sua 

atuação em escolas regulares do Estado de São Paulo por muitos anos, e atualmente 

atua na rede privada de ensino.  

Participou de diversos cursos de especialização na área da musicalização infantil, 

educacional e inclusão. Desenvolve seu trabalho lecionando de forma única e com 

riqueza de qualidades pedagógicas aplicadas no desenvolvimento cultural, cognitivo e 

social de bebês, crianças e adolescentes, utilizando da educação artística e educação 

musical de forma multidisciplinar. 

 


