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Olá! 
 

O livro “Projetos Musicais para a Sala de Aula é resultado de um grupo de estudos 

mentoreado por nós, Aline Fróes e Sandra Ribeiro, onde compartilhamos e orientamos 

professores a construírem projetos musicais voltados para sua didática no dia a dia 

na sala de aula. 

 Os projetos foram escritos baseados na Metodologia AME (Atividades Musicais 

Estruturadas). Desenvolvemos essa metodologia a partir da necessidade de levarmos 

conteúdos sequenciais e gradativos para nossas aulas e não somente atividades 

musicais aleatórias e sem objetivos. Com a AME os alunos podem ter  experiências 

como a apreciação musical, vivência corporal, composição, processos criativos e o 

fazer individual e em grupo, tudo para que o processo de ensino-aprendizagem lúdico 

e musical seja realmente significativo. E para o professor, a metodologia traz um 

passo a passo, respeitando sua individualidade musical, mantendo a essência e a 

vivência de cada um com a música, dando segurança na hora de elaborar atividades, 

aplicar e avaliar o desenvolvimento de cada turma. 

Compartilhar esse trabalho com todos vocês é algo que nos deixa imensamente 

felizes e realizadas. Saber que esses projetos podem ajudá-los de alguma forma na 

preparação e desenvolvimento de suas aulas é recompensador e a melhor parte é que 

todo esse conteúdo alcançará a sala de aula, é esse o propósito do livro: que ele 

chegue de forma prática e transformadora para seus alunos. 

Os projetos trazem temas contextualizados e apropriados para cada faixa etária, 

porém para que os mesmos tenham resultados expressivos com seus alunos, é 

necessário que você adapte o conteúdo para a realidade do seu dia a dia, observando 

o número de alunos, a idade, a vivência musical, o espaço e outros fatores que 

contribuem para o desenvolvimento da atividade no seu ambiente escolar presencial 

ou online. 

Esperamos que esse material enriqueça suas aulas, e que partir dele você se sinta 

motivado a construir projetos musicais lúdicos e estruturados vindo de suas 

experiências na sala de aula.  

Que juntos possamos contribuir para que a aula de música e a aula com música 

seja realmente transformadora e presente na vida dos nossos alunos. 

 

Convidamos você a vir com gente musicalizar o Mundo! 
 

Caixola Musical 

Aline Fróes e Sandra Ribeiro 

 



 

 Projetos Musicais para Sala de Aula – GRATUITO 
®Caixola Musical 2021 

contato@caixolamusical.com.br 
www.caixolamusical.com.br 

 

4 

Índice 

 

1. Mosquitos pelo ar (Caixola Musical) .................................................... 005 

2. O Girassol (Cleidiane Mota) ................................................................. 024 

3. Qual a cor do som? (Ester Policarpo) .................................................... 045 

4. Brincando com sons e movimentos (Fabíola Rodrigues) ....................... 054 

5. Corpo que brinca (Giselda Guaritá) ...................................................... 072 

6. No tempo de reis e rainhas (Gláucia Souza) .......................................... 083 

7. Insetos (Ivair Moreira) ......................................................................... 103 

8. Ritmando no fundo do mar (Kelly Neves) ............................................. 115 

9. A pulga e o percevejo (Kilson Gomes) .................................................. 130 

10. Instrumentos musicais e orquestras musicais (Laila Gomes) ................. 140 

11. Copos musicais brincantes (Luciene Moura) ........................................ 158 

12. Viagem de comboio por Portugal (Maria Xavier) ................................... 169 

13. Bichinhos do jardim (Marlene Machado) .............................................. 182 

14. Água e seus sons (Niljane Franco) ........................................................ 208 

15. As flores do jardim (Noemi Sipliano) .................................................... 216 

16. Bichinhos do jardim e o movimento corporal (Rita Amaral) ................... 224 

17. Cirandas (Simone Francischetti) .......................................................... 241 

18. Aprendendo com os sapinhos (Simone Mateus) ................................... 265 

19. Brincando com a música (Vanessa Cristina Latzke) ............................... 284 

 

 

 



 

 Projetos Musicais para Sala de Aula – GRATUITO 
®Caixola Musical 2021 

contato@caixolamusical.com.br 
www.caixolamusical.com.br 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mosquitos pelo ar 

Caixola Musical 

(Aline Fróes e Sandra Ribeiro) 



 

 Projetos Musicais para Sala de Aula – GRATUITO 
®Caixola Musical 2021 

contato@caixolamusical.com.br 
www.caixolamusical.com.br 

 

6 

Mosquitos pelo ar 

 

O projeto musical “Mosquitos pelo ar” foi desenvolvido com a finalidade de 

levar para a sala de aula a vivência da leitura rítmica, composição e escrita não 

convencional de maneira lúdica e efetiva. 

Ao desenvolver atividades musicais o professor deve estar atento a temas 

que façam parte do cotidiano do aluno, permitindo assim que esses elementos 

propostos sejam  pontes para a construção de novas possibilidades de escuta, 

vivência e criatividade dentro do processo ensino-aprendizagem. 

Esse projeto está dividido em 8 aulas, sendo que, a partir da 4º aula os 

conteúdos estão voltados para professores específicos de música, não impedindo 

porém que professores de outras disciplinas possam adaptá-los para suas aulas. 

Leia o material com atenção e aplique fazendo as modificações necessárias 

de acordo com a idade, número de alunos, tempo de aula e objetivos a serem 

alcançados. 

Acreditamos que esse projeto, se aplicado adequadamente, trará grandes 

aprendizados para os seus alunos, assim como trouxe para os nossos e que a 

partir dele você possa abrir caminhos para outras vivências musicais 

significativas para seus alunos. 

 

Com carinho, 

Aline Fróes e Sandra Ribeiro 
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Mosquitos pelo ar 
       Aula 1  

Pág. 1/1 

Caixola Musical 

(Aline Fróes e Sandra Ribeiro) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos: 

• Estimular o diálogo sobre o tema “mosquitos”; 

• Contextualizar a atividade com o cotidiano do aluno; 

• Vivenciar o canto; 

• Estimular o gestual. 
 

Duração da Atividade: 

• 30 min 
 

Nível de Ensino: 

• Fundamental 1 
 

Recursos Didáticos Utilizados: 

• Áudio da Música “Mosquitos pelo ar”,  sugestão de versão gravada  por 

Caixola Musical disponível em https://youtu.be/3vLpT30iWCU em 

23/02/21;  
 

Desenvolvimento: 

Pergunte aos alunos o que eles sabem sobre os mosquitos. Promova um 

diálogo sobre o assunto. Se tivesse um mosquito te incomodando como você 

poderia espantá-lo agora? 

Vamos fazer de conta que tem um mosquito aqui e ele está se aproximando 

de você. Quando eu contar até 3 vamos acertá-lo com nossas mãos; 

Em seguida contar até 3 e todos deverão acertar o mosquito imaginário 

batendo as mãos. Repetir a brincadeira de “espantar os mosquitos” propondo 

dinâmicas diferentes (rápido, lento, embaixo, em cima etc.) 

Ensinar a música “Mosquitos pelo ar” seguindo os gestos propostos no vídeo 

citado em Recursos Didáticos. Cantar diversas vezes com os alunos.  

 

 

https://youtu.be/3vLpT30iWCU
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Mosquitos pelo ar 
       Aula 2  

Pág. 1/1 

Caixola Musical 

(Aline Fróes e Sandra Ribeiro) 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Objetivos: 

• Estimular o canto; 

• Tocar juntos; 

• Trabalhar a concentração; 

• Diferenciar a música cantada da instrumental. 

 

Duração da Atividade: 

• 30 min 

 

Nível de Ensino: 

• Fundamental 1 

 

Recursos Didáticos Utilizados: 

• Áudio da Música “Mosquitos pelo ar”,  sugestão de versão gravada  por 

Caixola Musical disponível em https://youtu.be/3vLpT30iWCU em 

23/02/21;  

• Playback da música “Mosquitos pelo ar”; 

• Instrumentos de percussão à escolha. 

 

Desenvolvimento:  

Relembrar o que foi feito na aula anterior. 

Cantar a música “Mosquitos pelo ar” com gestos. 

Propor aos alunos que “cantem” só na mente usando o playback. 

Vivenciar repetidamente até que todos assimilem a atividade proposta; 

Distribuir instrumentos de percussão e no lugar das palmas os alunos deverão 

tocar os instrumentos. 

Fazer com a música cantada e depois só instrumental. 

Conversar com os alunos sobre “cantar só na mente”. 

https://youtu.be/3vLpT30iWCU
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Mosquitos pelo ar 
       Aula 3  

Pág. 1/3 

Caixola Musical 

(Aline Fróes e Sandra Ribeiro) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos: 

• Vivenciar o gestual; 

• Trabalhar a leitura de símbolos; 

• Estimular a composição; 

• Desenvolver a concentração. 

 

Duração da Atividade: 

• 30 min 

 

Nível de Ensino: 

• Fundamental 1 

 

Recursos Didáticos Utilizados: 

• Áudio da Música “Mosquitos pelo ar”,  sugestão de versão gravada  por 

Caixola Musical disponível em https://youtu.be/3vLpT30iWCU em 

23/02/21;  

• Playback da música “Mosquitos pelo ar”; 

• Ficha para criação gráfica. 

 

Desenvolvimento:  

Relembrar o que foi feito na aula anterior; 

Explicar para as crianças os tipos de símbolos de linguagem/comunicação: 

    * Matemática; 

    * Língua Japonesa... ; 

    * Musical. 

 

 

 

https://youtu.be/3vLpT30iWCU
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Mosquitos pelo ar 
       Aula 3  

Pág. 2/3 

Caixola Musical 

(Aline Fróes e Sandra Ribeiro) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Convidar as crianças para criarem gestos para cada frase da música 

“Mosquitos pelo ar”. Lembrando que as palmas permanecem. 

Exemplo: 

“Vejo dois mosquitos pelo ar..” – cantar levantando os braços 

“Já voaram pra outro lugar...” – girar para direita 

Você pode seguir os gestos que fizemos abaixo no quadro “legenda” 

Depois de vivenciar a atividade, convidá-los a criar um símbolo para cada 

gesto na frase musical.  

 Exemplo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erguer e balançar os braços 

Rodar 

Bater palma 

Legenda: 

Palma palma 

Palma palma 

Palma palma 

Palma palma 

Palma 

Palma 

P 

Palma palma 

Mosquitos pelo ar 

Vejo dois mosquitos pelo ar 

Já voaram pra outro lugar 

Vejo dois mosquitos na sua perna 

Já voaram para outra perna 

Um está no pé 

Outro no outro pé 

Oh! Quantos mosquitos pelo ar 
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Mosquitos pelo ar 
       Aula 3  

Pág. 3/3 

Caixola Musical 

(Aline Fróes e Sandra Ribeiro) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fazer a leitura dos símbolos corporalmente. 

Propor as crianças que façam a leitura cantando mentalmente utilizando o 

playback. 

Depois de vivenciar a atividade, propor que cada um crie sua “ficha” de leitura, 

ou seja, símbolos diferentes para cada frase musical e faça também a legenda. 

 

O Professor pode sugerir que troquem as fichas e “leiam” os símbolos dos 

colegas; 

Conversar sobre a leitura/escrita não convencional. 

 

 

 

 

Anotações: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Mosquitos pelo Ar 

 

 

 

 

 

Vamos agora criar símbolos para os gestos que iremos utilizar na música, 

porém as palmas no final de cada frase sempre serão representadas por estrelas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Legenda:  

 

Bater Palma                       ___________________ 

     ___________________           ___________________ 

    ___________________           ___________________ 

 

Anexo Aula 3 – Projeto Mosquitos (Caixola Musical) – Ficha individual 
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Mosquitos pelo ar 
       Aula 4  

Pág. 1/2 

Caixola Musical 

(Aline Fróes e Sandra Ribeiro) 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Objetivos: 

• Conhecer a figura musical semínima; 

• Vivenciar a leitura rítmica; 

• Tocar seguindo o modelo rítmico; 

• Trabalhar a coordenação motora tocando e cantando simultaneamente. 
 

Duração da Atividade: 

• 30 min 
 

Nível de Ensino: 

• Fundamental 1 
 

Recursos Didáticos Utilizados: 

• Áudio da Música “Mosquitos pelo ar”,  sugestão de versão gravada  por 

Caixola Musical disponível em https://youtu.be/3vLpT30iWCU em 

23/02/21;  

• Figura musical “Semínima”. 

 

Desenvolvimento:  

Relembrar o que foi feito na aula anterior; 

Explicar para os alunos que a música também tem sua forma de escrita 

(símbolos) e que a escrita e a leitura musical são importantes, é uma das formas 

de comunicação entre os músicos; 

Mostrar a semínima e explicar que ela é uma figura musical (não uma nota!); 

Deixar claro que “nessa música” a semínima valerá 1 tempo. Ela ficará no 

lugar da       da atividade passada;  

Tocar e cantar a música “Mosquitos pelo ar” usando a semínima sempre que 

hourver as batidas: 

 

 

https://youtu.be/3vLpT30iWCU
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Anexo Aula 4 – Projeto Mosquitos (Caixola Musical) – Semínima 
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Mosquitos pelo ar 
       Aula 5  

Pág. 1/2 

Caixola Musical 

(Aline Fróes e Sandra Ribeiro) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos: 

• Diferenciar som e silêncio; 

• Conhecer a pausa da semínima; 

• Praticar a leitura rítmica. 

 

Duração da Atividade: 

• 30 min 

 

Nível de Ensino: 

• Fundamental 1 

 

Recursos Didáticos Utilizados: 

• Áudio da Música “Mosquitos pelo ar”,  sugestão de versão gravada  por 

Caixola Musical disponível em https://youtu.be/3vLpT30iWCU em 

23/02/21;  

• Figuras da semínima (anexo aula 4) e pausa da semínima (anexo). 

 

Desenvolvimento:  

Conversar com os alunos sobre o silêncio musical (pausas); 

Mostrar que o silêncio também faz parte da música; 

Apresentar a Paula da semínima; 

Fazer a leitura com a música cantada: 

 

 

 

 

 

 

Parte 1 Parte 2 

https://youtu.be/3vLpT30iWCU
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Anexo Aula 5 – Projeto Mosquitos (Caixola Musical) – Pausa da Semínima 
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Anexo Aula 5 – Projeto Mosquitos (Caixola Musical) – Sugestão de Atividade para fixação do aprendizado 

 

 

 

 

Vamos colar a sequência das duas frases diferentes da música do mosquito no 

caderno? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vejo dois mosquitos 

pelo ar! 

Já voaram para outro 

lugar! 

Vejo dois mosquitos na 

minha perna! 

Já voaram para a outra 

perna! 

Um está no pé... 

Outro no outro pé! 

Óh! Quantos mosquitos 

pelo ar. 

“Mosquitos pelo Ar” 
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Mosquitos pelo ar 
       Aula 6  

Pág. 1/1 

Caixola Musical 

(Aline Fróes e Sandra Ribeiro) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos: 

• Vivenciar a leitura rítmica; 

• Conhecer estilos musicais contrastantes. 

 

Duração da Atividade: 

• 30 min 

 

Nível de Ensino: 

• Fundamental 1 

 

Recursos Didáticos Utilizados: 

• Músicas diversas à escolha; 

• Figura musical “Semínima” e “pausa da semínima”. 

 

Desenvolvimento:  

Relembrar o que foi feito na aula anterior; 

Levar uma música diferente (compasso quaternário); 

Mostrar a leitura rítmica da música “Mosquitos pelo ar” e fazê-la com a 

música que levou para sala de aula;  

Conversar sobre a música que você levou (nome, compositor, gênero...); 

Se os alunos forem maiores você pode fazer dividindo em grupos. 
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Mosquitos pelo ar 
       Aula 7  

Pág. 1/2 

Caixola Musical 

(Aline Fróes e Sandra Ribeiro) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos: 

• Vivenciar a leitura rítmica; 

• Conhecer estilos musicais contrastantes; 

• Trabalhar a composição; 

• Estimular a socialização. 

 

Duração da Atividade: 

• 30 min 

 

Nível de Ensino: 

• Fundamental 1 

 

Recursos Didáticos Utilizados: 

• Músicas diversas (estilos contrastantes); 

• Kit fichas semínima e pausa da semínima para cada grupo. 

 

Desenvolvimento:  

Relembrar o que foi feito na aula anterior; 

Dividir a sala em grupos e distribuir um kit fichas para cada grupo; 

Os grupos deverão ordenar as fichas na sequência da leitura da música 

“mosquitos pelo ar” assim: 
  

 

 

 

 

 

 

Parte 1 Parte 2 
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Mosquitos pelo ar 
       Aula 7  

Pág. 2/2 

Caixola Musical 

(Aline Fróes e Sandra Ribeiro) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

O professor levará músicas diferentes, de estilos contrastantes e cada grupo 

deverá fazer a leitura acima dentro da música que foi designada para ele; 

O professor deverá orientar e marcar a pulsação para cada grupo; 

Depois de todos tocarem, conversar sobre os estilos contrastantes, sobre 

os diferentes andamentos, sobre compositores. 

 

 

 

 

 

 

 

Anotações: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Anexo Aula 7 – Projeto Mosquitos (Caixola Musical) – Cartelas Semínima e Pausa da Semínima 
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Mosquitos pelo ar 
       Aula 8  

Pág. 1/1 

Caixola Musical 

(Aline Fróes e Sandra Ribeiro) 
 

 

 

 

 

 

 
 

Objetivos: 

• Vivenciar a leitura rítmica; 

• Conhecer estilos musicais contrastantes; 

• Trabalhar a composição rítmica; 

• Estimular a socialização;. 

• Tocar em conjunto. 
 

Duração da Atividade: 

• 30 min 
 

Nível de Ensino: 

• Fundamental 1 
 

Recursos Didáticos Utilizados: 

• Músicas diversas à escolha; 

• Figura musical “Semínima” e “pausa da semínima”; 

• Instrumentos de percussão. 
 

Desenvolvimento:  

Escrever no quadro (ou utilizar fichas grandes) a leitura rítmica da música 

“mosquitos pelo ar”. 

Colocar uma música escolhida previamente e pedir para os alunos fazerem 

a leitura usando instrumentos de percussão.  

Dividir grupos e distribuir os kits de fichas das figuras musicais e pedir para 

cada grupo que ordene de maneira diferente. (Você pode levar figuras extras), 

cada grupo deverá apresentar sua nova leitura rítmica na música escolhida; 

Ao final propor que os grupos toquem simultaneamente suas leituras 

rítmicas, essa leitura poderá ser corporal ou com instrumentos de percussão.  
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Aline Fróes e Sandra Ribeiro são formadas em Educação Musical pela 

Universidade Federal de Goiás (UFG) e pós-graduadas em Ludopedagogia, 

Psicomotricidade e Arte Educação. Atuam como professoras da educação básica. 

Juntas formam a Caixola Musical. Já ministraram oficinas de formação em 

música para alunos da Universidade de Rio Verde, Faculdades Aphonsiano, 

Faculdades ALFA, Semana da Licenciatura em Música IFG, UFG (para alunos da 

disciplina de estágio), XV Encontro Regional Centro-Oeste ABEM e outros. Todos 

os anos organizam o Congresso Online Musicalizando o Mundo, com alcance de 

mais de 5 mil pessoas em todo o mundo. 

Lançaram o livro “Festa na Lagoa” em 2018 com canções autorais e 

brincadeiras musicais que é resultado de uma pesquisa de mais de 3 anos em 

sala de aula, também lançaram o livro “Onde está nossa floresta?” em 2019, em 

parceria com os alunos do 4º ano e a Escola Reino Nobre, fruto de um trabalho 

desenvolvido durante o ano de 2019. 

A Caixola Musical desenvolve um trabalho focado em levar a musicalização 

a todos, disponibilizando nas redes sociais músicas autorais e sugestões de 

ensino para serem adaptadas de acordo com cada necessidade. 

Contatos: 

Site: www.caixolamusical.com.br 

E-mail: contato@caixolamusical.com.br 

Instagram: @caixolamusical 
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O Girassol 

Cleidiane Mota 



 

 Projetos Musicais para Sala de Aula – GRATUITO 
®Caixola Musical 2021 

contato@caixolamusical.com.br 
www.caixolamusical.com.br 

 

25 

 

O Girassol 

 

Este projeto trata-se de atividades musicais que trabalham o corpo, gestos 

e movimentos auxiliando assim o desenvolvimento motor, cognitivo, da 

concentração, da atenção, da imaginação entre outros, através de atividades 

musicais estruturadas e contação de histórias. 

O mesmo está direcionado para crianças do ensino fundamenta I, podendo 

também ser adaptado para educação infantil. 

 

Cleidiane Mota 
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O Girassol 
       Aula 1  

Pág. 1/3 

Cleidiane Mota 
 

 

 

 

 

 

Objetivos:  

• Desenvolver a expressão corporal; 

• Estimular a coordenação motora; 

• Trabalhar com percussão corporal; 

• Conhecer a música O girassol. 

 

 

Duração da Atividade: 

• Aproximadamente 30 minutos 

 

 

Nível de Ensino: 

• Fundamental I 

 

 

Recursos Didáticos Utilizados:  

• Áudio da música “Girassol” da Xuxa, disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=DwflK9MLFiI, em 23/02/21. 

 

 

Desenvolvimento: 

Começar perguntando para as crianças se elas conhecem um girassol, por 

que o girassol gira em torno do sol, qual a cor de um girassol etc. 

Após essa roda de conversa, colocar a música “Girassol” para as crianças 

apreciarem e explorarem com o corpo como quiserem. 

Depois propor a seguinte atividade: 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DwflK9MLFiI
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O Girassol 
       Aula 1  

Pág. 2/3 

Cleidiane Mota 
 

 

 

 

 

 

 

O girassol nasceu, nasceu = Braço esquerdo para a frente, flexionado em forma 

de L, a altura do peito. Encostar o punho direito no braço esquerdo com a mão 

fechada, representando o girassol nascendo, conforme demonstrado abaixo:  

 

 

 

 

 
 

 

O girassol cresceu, cresceu = Continua com o braço esquerdo para a frente, 

flexionado em forma de L, a altura do peito. Deslizar o punho direito para cima 

até chegar no cotovelo, como se o girassol estivesse crescendo. A mão continua 

fechada.  

 

 

 

 

 

 

O girassol abriu, abriu = Continua com o braço esquerdo para a frente, 

flexionado em forma de L, a altura do peito. Braço direito, continuar a mesma 

posição anterior e abrir a mão balançando os dedos.  
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O Girassol 
       Aula 1  

Pág. 3/3 

Cleidiane Mota 
 

 

 

 

 

 

O girassol procurou o sol = Continua com o braço esquerdo para a frente, 

flexionado em forma de L, a altura do peito. Braço direito, continuar a mesma 

posição anterior e girar a mão para um lado e para o outro. 

Gira, Gira, Gira = Bater as mãos nas coxas 

Sol = Bater palma de um lado 

Gira, Gira, Gira cadê o = Bater as mãos nas coxas 

Sol = Bater palma para o outro lado 

Gira, Gira, Gira = Bater as mãos nas coxas 

Sol = Bater palma de um lado 

Gira, Gira, Gira = Bater as mãos nas coxas 

Sol = Bater palma para o outro lado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anotações: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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O Girassol 
       Aula 2  

Pág. 1/2 

Cleidiane Mota 
 

 

 

 

 

 

 

Objetivos:  

• Desenvolver a atenção; 

• Aumentar a concentração; 

• Estimular a coordenação motora; 

• Manusear instrumentos musicais e objetos sonoros; 

• Trabalhar as diferenças, amizade; 

• Melhorar a socialização; 

• Gerar cooperação. 

 

Duração da Atividade: 

• Aproximadamente 30 minutos 

 

Nível de Ensino: 

• Fundamental I 

 

Recursos Didáticos Utilizados:  

• Instrumentos musicais convencionais ou confeccionados à escolha do 

professor; 

• Áudio da música “Girassol” da Xuxa, disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=DwflK9MLFiI, em 23/02/21. 

 

Desenvolvimento: 

Começar perguntando para as crianças se elas lembram da conversa da aula 

anterior sobre o girassol, se lembram da música, de como é o girassol. 

Dividir a turma em quatro grupos e para cada grupo entregar um tipo de 

instrumento (de preferência os mesmos para cada grupo, ex. grupo 1 chocalhos, 

grupo 2 clavas, grupo 3 tambores, grupo 4 caxixis) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DwflK9MLFiI
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O Girassol 
       Aula 2  

Pág. 2/2 

Cleidiane Mota 
 

 

 

 

 

 

 

Depois propor a seguinte atividade utilizando o áudio da música “Girassol”:  

Cada grupo tocará uma parte da música. 

O girassol nasceu, nasceu = Toca o grupo 1 

O girassol cresceu, cresceu = Toca o grupo 2 

O girassol abriu, abriu = Toca o grupo 3 

O girassol procurou o sol = Toca o grupo 4 

Gira, Gira, Girassol = Tocam grupos 1 e 3 

Gira, Gira, Gira cadê o sol = Tocam grupos 2 e 4 

Gira, Gira, Girassol = Tocam grupos 1 e 3 

Gira, Gira, Girassol = Tocam grupos 2 e 4 

 

 

 

 

 

 

Variações da atividade: Pode-se trocar as partes, quem tocou a primeira, toca a 

segunda, quem tocou a última, toca a terceira e assim por diante. 

Também pode-se tocar somente ao do playback da música, aumentando assim 

a concentração. 

 

 

 

 

 

 

 

Observação: Cada professor conhece sua turma e o desenvolvimento da 

mesma, se achar necessário, divida em apenas dois grupos e depois 

aumente o grau de dificuldade conforme o desenvolvimento. 

 

Anotações: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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O Girassol 
       Aula 3  

Pág. 1/6 

Cleidiane Mota 
 

 

 

 

 

 

Objetivos:  

• Desenvolver a expressão corporal; 

• Conhecer a história “O girassol”; 

• Trabalhar as diferenças, amizade; 

• Melhorar a socialização; 

• Estimular a imaginação e criatividade; 

• Desenvolver a coordenação motora. 

 

Duração da Atividade: 

• Aproximadamente 30 minutos 

 

Nível de Ensino: 

• Fundamental I 

 

Recursos Didáticos Utilizados:  

• História O Girassol (em anexo); 

 

Desenvolvimento: 

Começar perguntando para as crianças se elas lembram o que foi falado na 

aula anterior sobre o girassol. 

Após, dizer que conhece uma história de um girassol e contar a história “O 

girassol” de Cleidiane Mota. 

Depois fazer uma roda de conversa sobre a história contada e o que 

aprendemos com ela. 

Fazer um momento de reconto também pedindo para as crianças 

recontarem e colocarem outro final para a história. 
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O Girassol 
       Aula 3  

Pág. 2/6 

Cleidiane Mota 
 

 

 

 

 

 

 

Propor a seguinte atividade: Entregar para as crianças quatro figuras das 

cenas da história e pedir que elas coloquem na ordem em que acontece a história. 

 

 

  O Girassol  
Autora: Cleidiane Mota  

 

Num jardim, viviam muitas flores. 

Um dia chegou para morar com elas uma flor bem 

diferente e muito linda, seu nome era Girassol. O Girassol tinha 

uma ligação muito forte com o Sol e estava sempre girando em 

torno dele. As outras flores ficaram curiosas para saber o 

porquê dessa ligação tão forte e resolveram perguntar. 

O Girassol então respondeu: Há muito tempo, eu vivia lá 

no polo norte, era apenas uma sementinha que não conseguia 

brotar, por mais que eu me esforçasse, não conseguia! 

Até que um dia quando já estava sem forças para lutar e 

quase morrendo, a luz do Sol me encontrou e me trouxe para 

cá, foi então que eu brotei e me tornei essa flor que vocês estão 

vendo. 

Por isso sou muito grata até hoje ao meu amigo Sol, pois 

ele me deu a vida. 
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O Girassol  
(Cleidiane Mota) 

 

 

  

Num jardim, viviam muitas flores. 

 

História – O Girassol (Cleidiane Mota) – parte 1 
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Um dia chegou para morar com elas uma flor bem 

diferente e muito linda, seu nome era Girassol. O Girassol 

tinha uma ligação muito forte com o Sol e estava sempre 

girando em torno dele. As outras flores ficaram curiosas 

para saber o porquê dessa ligação tão forte e resolveram 

perguntar. 

 

História – O Girassol (Cleidiane Mota) – parte 2 
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O Girassol então respondeu: Há muito tempo, eu vivia 

lá no polo norte, era apenas uma sementinha que não 

conseguia brotar, por mais que eu me esforçasse, não 

conseguia! 

 

História – O Girassol (Cleidiane Mota) – parte 3 
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Até que um dia quando já estava sem forças para lutar 

e quase morrendo, a luz do Sol me encontrou e me trouxe 

para cá, foi então que eu brotei e me tornei essa flor que 

vocês estão vendo. 

Por isso sou muito grata até hoje ao meu amigo Sol, 

pois ele me deu a vida. 

 

História – O Girassol (Cleidiane Mota) – parte 4 
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O Girassol 
       Aula 4  

Pág. 1/2 

Cleidiane Mota 
 

 

 

 

 

 

Objetivos:  

• Desenvolver a atenção; 

• Aumentar a concentração; 

• Estimular a autonomia; 

• Trabalhar a criatividade; 

• Melhorar a socialização; 

• Gerar cooperação. 

 

Duração da Atividade: 

• Aproximadamente 30 minutos 

 

Nível de Ensino: 

• Fundamental I 

 

Recursos  Didáticos Utilizados:  

• Áudio da música “Primavera” de Vivaldi, disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=MJ40QQ78Wjs, em 23/02/21. 

 

Desenvolvimento: 

Começar perguntando para as crianças qual a estação do ano que vemos 

mais flores, qual a flor que cada um gosta mais, por que, enfim. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MJ40QQ78Wjs
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O Girassol 
       Aula 4  

Pág. 2/2 

Cleidiane Mota 
 

 

 

 

 

 

Falar sobre o plantio do girassol e que a melhor época na maioria das 

regiões é nos meses que antecede a primavera e que na mesma ela se desenvolve 

como as outras flores. 

Após essa roda de conversa, colocar a música primavera de Vivaldi para as 

crianças apreciarem. 

Depois da apreciação propor a seguinte atividade: Formar uma roda com 

as crianças e então a professora colocará a música e fará gestos e as crianças 

repetirão os gestos propostos. 

Depois cada criança, uma por vez, criará o gesto e as outras repetirão. 

Importante fazer os gestos de acordo com a canção, sentindo a música, 

levando em conta as partes que são mais lentas e suaves e partes que são mais 

rápidas e intensas. 

Propor às crianças que pesquisem nomes de flores diferentes e tragam na 

próxima aula. 

  

Anotações: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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O Girassol 
       Aula 5  

Pág. 1/2 

Cleidiane Mota 
 

 

 

 

 

 

Objetivos:  

• Desenvolver a atenção; 

• Aumentar a concentração; 

• Estimular a coordenação motora; 

• Manusear objetos não sonoros; 

• Trabalhar a socialização; 

• Gerar cooperação; 

• Conhecer intensidade e andamento. 

 

Duração da Atividade: 

• Aproximadamente 30 minutos 

 

Nível de Ensino: 

• Fundamental I 

 

Recursos Didáticos Utilizados:  

• Áudio da música “Primavera” de Vivaldi, disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=MJ40QQ78Wjs, em 23/02/21. 

• Lenços ou pedaços de tecido (um para cada criança). 

 

Desenvolvimento:  

Começar relembrando o que foi dito na aula anterior. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MJ40QQ78Wjs
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O Girassol 
       Aula 5  

Pág. 2/2 

Cleidiane Mota 
 

 

 

 

 

 

Perguntar se elas fizeram a pesquisa e deixar que elas falem o nome da flor 

pesquisada, como é a flor, qual cor tem essa flor e se tem perfume. 

Perguntar qual a diferença dessas flores citadas para o girassol. 

Após essa roda de conversa, propor a seguinte atividade: Entregar um lenço 

para cada criança e ao som da canção Primavera de Vivaldi elas movimentarão os 

lenços andando pela sala de acordo com a canção, as partes mais rápidas e 

intensas e as partes mais lentas e suaves. 

 

 

 

  

Anotações: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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O Girassol 
       Aula 6  

Pág. 1/2 

Cleidiane Mota 
 

 

 

 

 

 

Objetivos:  

• Desenvolver a atenção; 

• Aumentar a concentração; 

• Estimular a autonomia; 

• Trabalhar a criatividade. 

 

 

Duração da Atividade: 

• Aproximadamente 30 minutos 

 

 

Nível de Ensino: 

• Educação infantil/ Fundamental I 

 

 

Recursos Didáticos Utilizados:  

• Imagem da obra “Doze Girassóis numa jarra” de Van Gogh, sugestão 

disponível em: https://www.escoladigital.pb.gov.br/odas/doze-

girassois-numa-jarra-van-gogh, em 23/02/21; 

• Áudio da música “Primavera” de Vivaldi, disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=MJ40QQ78Wjs, em 23/02/21; 

• Desenho para colorir (em anexo); 

• Lápis de cor, giz de cera ou tinta; 

• História sobre Van Gogh, sugestão disponível em: 

https://www.infoescola.com/biografias/van-gogh/, em 23/02/21. 

 

 

 

https://www.escoladigital.pb.gov.br/odas/doze-girassois-numa-jarra-van-gogh
https://www.escoladigital.pb.gov.br/odas/doze-girassois-numa-jarra-van-gogh
https://www.youtube.com/watch?v=MJ40QQ78Wjs
https://www.infoescola.com/biografias/van-gogh/
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O Girassol 
       Aula 6  

Pág. 2/2 

Cleidiane Mota 
 

 

 

 

 

 

Desenvolvimento: 

Começar relembrando o que foi dito na aula anterior. 

Apresentar a obra “Doze Girassóis numa jarra” de Van Gogh e falar sobre o 

autor para as crianças. 

Depois, entregar para cada criança um desenho da obra para elas colorirem, 

dizendo que agora elas são artistas e que elas vão colorir do jeito delas com a 

cor que preferirem. 

Ao som da música Primavera de Vivaldi, as crianças então vão colorir o 

desenho. 

  Anotações: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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Anexo Aula 6 do projeto O Girassol de Cleidiane Mota (Doze Girassóis numa jarra – Van Gogh (1888). 
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Cleidiane Mota é formada em pedagogia (UNICID), especialista em Neuro 

educação Musical, pós-graduanda em Psicopedagogia, trabalha na rede 

municipal de Mogi das Cruzes no ensino fundamental 1, é professora de 

musicalização infantil da Escola de Música Massaro em Mogi das Cruzes e já 

trabalhou com Educação Infantil no município de Itaquaquecetuba. 

Já fez vários cursos de musicalização e contação de histórias com Débora 

Munhoz, Sandra Lima (Brinquedo Encantado), Rosângela Lambert, Caixola 

Musical, Paula Martins e Júlia Holanda. 

Fez curso de contação histórias pela associação Viva e Deixe viver onde 

contou histórias em hospitais para crianças da área oncológica. 

 

Contatos: 

Instagram: @cleidiane.canteconteebrinque 
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Qual a cor do som? 

Ester Policarpo 
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Qual a cor do som? 

 

 

Quando paramos e nos concentramos no mundo ao nosso redor, 

verificamos que o mundo está cheio de traços, sons, cores e formas. Cenários 

urbanos ou da natureza, invadidos por uma diversidade de estímulos 

importantes para a nossa compreensão de mundo. 

De acordo com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), experiências 

com traços, sons, cores e formas se destaca como um dos campos de experiência 

definido como fundamental para o desenvolvimento do aprendizado na Educação 

Infantil. Essas experiências estão relacionadas ao dia a dia das crianças e aos 

seus saberes utilizadas no processo de ensino. 

No decorrer dessas aulas, vamos trabalhar a interação das crianças com 

materiais que as permitam conhecer de maneira mais significativa as cores, 

formas e texturas, tipos de sons e suas variações, bem como os sons do corpo, 

sons de objetos, sons do meio ambiente, timbres, duração, altura e intensidade. 

As experiências das aulas estão muito associadas a manifestações 

artísticas, culturais e científicas que as crianças adquirem dentro da escola ou 

então em outros espaços. Vivenciando também diversas linguagens, como as 

artes visuais, música, teatro, dança e audiovisual por meio de mídias eletrônicas. 

Quando a criança entra em contato com essas experiências, 

proporcionamos a ela a compreensão de mundo que a cerca, desenvolvendo o 

senso estético e crítico, favorecendo também a compreensão sobre si mesma e 

sobre o outro. 

Ester Policarpo 
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Qual a cor do som? 
       Aula 1 

Pág. 1/2 

Ester Policarpo 
 

 

 

 

 

 

Objetivos:  

• Estimular o desenvolvimento da prática visual; 

• Trabalhar a atenção e a concentração; 

• Desenvolver a coordenação motora através do movimento;  

• canto. 

 

Duração da Atividade:  

• 30 a 40 minutos 

 

Nível de Ensino:  

• Crianças de 4 a 6 anos 

 

Recursos Didáticos Utilizados: 

• Objetos com texturas, cores e sons diferentes (brinquedos, fitas, barbante, 

instrumentos musicais, esponjas, papéis, garrafinhas pet, caixa de ovo 

etc.); 

• Lenços/panos coloridos. 

• Música: Procura (Ester Policarpo); 

• Áudio: Qual a cor do som? (Ester Policarpo), disponível em 

https://www.youtube.com/watch?v=rUy6sWZhlyA&feature=youtu.be , em 

23/02/21. 

 

Desenvolvimento: 

Conversar com as crianças, falar sobre o tema proposto da aula, falar sobre 

os sons as cores e sua relação; 

Propor uma brincadeira com as crianças: Espalhe objetos coloridos pela sala, 

sem que as crianças vejam, explique que na sala há vários objetos de cores 

diferentes escondidos. Explique que cantaremos uma música para poder achar, 

mas que elas precisam cantar e prestar atenção na letra da música, pois será 

solicitada a cor do objeto que elas procurarão; 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rUy6sWZhlyA&feature=youtu.be
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Ester Policarpo 
 

 

 

 

 

 

 

 

Cantar a música (Procura de Ester Policarpo) trocando o nome das cores a 

serem encontradas. 

Observação: Cantar na melodia da Música ciranda cirandinha 

 

 

Depois explore com as crianças os objetos achados, suas cores, formas, 

texturas e se produz algum tipo de som. 

Para o final da aula cantar a música “Qual a cor do som?” (Ester Policarpo) 

com lenços/panos coloridos distribuídos para cada criança, fazendo movimentos 

leves de acordo com o movimento da música. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procura  

(Ester Policarpo) 

 

Procura! Procura! 

Quero ver quem vai achar… 

Alguma coisa _______ (substituir pelo nome de uma cor) 

Quero ver quem vai achar. 

 

Observação:  

Cantar na melodia da Música “ciranda cirandinha” 

 

Anotações: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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Qual a cor do som? 
       Aula 2 
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Ester Policarpo 
 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos:  

• Desenvolver a apreciação auditiva; 

• Estimular a prática visual; 

• Aumentar a atenção e a concentração; 

• Trabalhar a coordenação motora;  

• Melhorar a socialização. 

 

Duração da Atividade:  

• 30 a 40 minutos 

 

Nível de Ensino:  

• Crianças de 4 a 6 anos 

 

Recursos Didáticos Utilizados: 

• Livro ou vídeo da história: Bom dia todas as cores! (Ruth Rocha) Disponível 

em: https://www.youtube.com/watch?v=ZhGHEZUzQX0 , em 23/02/21  

• Canetinha colorida e folha A4. 

 

Desenvolvimento: 

Começar a aula lembrando do que aprendemos na aula passada, deixar que 

as crianças respondam, logo depois explicar as crianças que assistiremos a um 

vídeo e que elas prestem bastante atenção nos detalhes, cores e sons; 

Depois de terminar de assistir o vídeo, perguntar as crianças o que elas 

acharam. (Pergunte o que elas acharam da história) 

Propor outra atividade, as crianças dessa vez, ouvirão a história novamente 

e desenharão os sons que elas ouviram na história, quando a história terminar 

elas param de desenhar. 

Mostrar o desenho para os colegas ou então fazer um mural com a 

exposição desses desenhos; 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZhGHEZUzQX0
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Ester Policarpo 
 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos:  

• Desenvolver e estimular a percepção auditiva. 

 

Duração da Atividade:  

• 30 a 40 minutos 

 

Nível de Ensino:  

• Crianças de 4 a 6 anos 

 

Recursos Didáticos Utilizados: 

• Folha da atividade (em Anexo);  

• Lápis de cor;  

• Áudio dos sons propostos na atividade, sugestão disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=gqLuCqfMQtg&feature=youtu.be , 

em 23/02/21.   

 

Desenvolvimento: 

Começar a aula relembrando com as crianças alguns momentos da aula 

passada, os desenhos, os sons desenhados etc. 

Em anexo, terá uma folha para imprimir e distribuir para as crianças, um 

quadro com alguns desenhos dos sons que ouvimos na história. Explicar as 

crianças que cada cor corresponderá a um determinado som.  

Exemplo: A cor azul corresponde ao som de água, a cor verde corresponde 

ao pássaro, a cor vermelha corresponde ao som do violino e a cor amarela 

corresponde ao sino. (Lembrando que essas são minhas sugestões de cores, você 

pode optar em escolher a cor de cada som com seus alunos). 

Entregar lápis de cor com 4 cores diferentes. Utilizando o áudio dos sons 

alternados, deixe que as crianças pintem no quadro a cor correspondente ao som 

de cada desenho; 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gqLuCqfMQtg&feature=youtu.be
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Anexo aula 3 – projeto “Qual a cor do som?  (Ester Policarpo) 
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Qual a cor do som? 
       Aula 4 

Pág. 1/1 

Ester Policarpo 
 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos:  

• Estimular a percepção rítmica e auditiva; 

• Trabalhar a atenção e a concentração; 

• Desenvolver a coordenação motora e o movimento; 

• canto. 

 

Duração da Atividade:  

• 30 a 40 minutos 

 

Nível de Ensino:  

• Crianças de 4 a 6 anos 

 

Recursos Didáticos Utilizados: 

• Instrumentos musicais percussivos; objetos com texturas, cores e sons 

diferentes e a Música Coloridos (Palavra Cantada) Disponível em: 

https://youtu.be/x8VNNyobJRo em 23/02/21. 

 

Desenvolvimento: 

Vamos fazer uma roda de música? Entregar as crianças diferentes 

instrumentos, sejam verdadeiros ou construídos com sucata, por exemplo, ou 

então, objetos com texturas, cores e sons diferentes para cada criança. (Você 

pode solicitar que cada criança traga de casa), e vamos fazer uma bandinha 

rítmica. 

Utilizando a música do grupo palavra cantada (Coloridos), proponha a 

crianças tocar de maneiras diferentes de acordo com alguns momentos da 

música tentando acompanhar o ritmo. 

Você pode também fazer com as crianças algumas brincadeiras, como tocar 

rápido/lento, forte/fraco, longo curto ou fazer pausa e começar a tocar de novo. 

 

 

 

https://youtu.be/x8VNNyobJRo
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Ester Policarpo é graduada em Pedagogia e Especialista em Educação 

Musical e Ensino de Arte. Instrumentista e idealizadora do projeto: Ester Policarpo 

Musicalização.  

Tem experiência na área com Educação Musical desde os 16 anos, atuando 

em corais infantis. 

No momento atua como professora de musicalização infantil e com bebês e 

crianças até 5 anos de idade. Levando vivências musicais para suas crianças e 

famílias. 

 

 

Contatos: 

E-mail: esteraraujops@gmail.com 

Instagram: @esterpolicarpomusicalizacao 
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Brincando com sons e 

movimentos 

Fabíola Rodrigues 
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Brincando com sons e movimentos 

 

O Corpo, o Movimento e a Aprendizagem estão interligados, quem dança 

tem mais facilidade para construir a imagem do próprio corpo, o que é 

fundamental para o crescimento, a maturidade da criança e a formação de sua 

consciência social.  

  O brincar também é um processo de aprendizagem, um dos métodos mais 

prazerosos aos alunos, pois através de uma brincadeira de “faz de contas” ou um 

jogo o aluno pode construir conhecimentos, compreender regras, assimilar 

conceitos etc.  

  A partir das brincadeiras a criança constrói seu conhecimento levando-a a 

suas próprias conclusões dando a oportunidade de vivenciar momentos 

agradáveis em seu processo de ensino/aprendizagem. E Com ajuda da família e 

os adultos ao seu redor, a criança aprende novas brincadeiras e amplia seu 

repertório  

Trabalhar o ouvido musical, o aspecto sensorial, afetivo e mental através 

dos elementos ritmo, melodia e harmonia, realizar uma educação através da 

música, torna nossas crianças, nossos jovens alunos, pessoas mais dinâmicas, 

mais sensíveis, mais inteligentes, mais criativas e mais felizes! 

 

Fabíola Rodrigues 
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Brincando com sons e movimentos 
Aula 1 
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Fabíola Rodrigues 
 

 

 

 

 

 
 

Objetivos: 

• Identificar Palavras e Explorar - Leitura e escrita; 

• Explorar as ações explícitas nas palavras; 

• Pesquisar e Vivenciar brincadeiras antigas junto aos familiares e suas 

regras; 

• Pesquisar e Vivenciar brincadeiras atuais de acordo com seus 

conhecimentos; 

• Trabalhar a Socialização; 

• Cantar e Tocar ao mesmo tempo ao ritmo da canção.  

 

Duração da Atividade:  

• 50 min.  

 

Nível de Ensino:  

• Educação Infantil - 4 a 6 anos 

 

Recursos Didáticos Utilizados:  

• Caixa Surpresa com imagens de crianças correndo, pulando, 

escorregando, escondendo; Chocalhos (um para cada criança);  

• Áudio da música “Trouxe pra Mostrar - Caixola Musical, disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=OHGqUNjJU-w em 20/01/21; 

• Cartaz com a letra da canção. 

 

Desenvolvimento:  

Prepare o ambiente com antecedência, deixando uma caixa surpresa à 

mostra para criar uma expectativa. Inicie a Aula em roda, perguntando o que será 

que pode ter dentro da caixa? que a partir de hoje, todos irão descobrir  muitas  

curiosidades  sobre  algo  bem  legal  que   todos  nós gostamos de fazer e para  

 

https://www.youtube.com/watch?v=OHGqUNjJU-w
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Fabíola Rodrigues 
 

 

 

 

 

 

 

 

isso cantaremos uma canção e todos terão que prestar atenção, pois a música 

nos ajudará a contar. Deixe um cartaz com a letra da canção com as palavras: 

Corri, pulei, esconder e escorregar em destaque. Coloque a música “Trouxe pra 

Mostrar” e cante com os alunos. 

Após cantar a canção, pergunte quem prestou atenção na canção e se 

podem dizer o que a música avisou que faremos? (fazendo referência com a frase 

final da música e a caixa surpresa). Assim que responderem, retire uma imagem 

de cada vez de dentro da caixa ou determine com as crianças quem serão os 

amigos que irão retirar.  

Explore com os alunos, fazendo perguntas sobre o mesmo, pra que servem, 

qual a ação da imagem, entre outras que você julgar interessante, levando as 

reflexões para a resposta final (brincadeiras de correr e o instrumento para tocar 

diversas canções). Anote todas as hipóteses levantadas no quadro ou cartaz e 

deixe exposto para eventuais consultas.  

Após ouvir os alunos, leia o cartaz da canção identificando as palavras 

destacadas, enfatizando a primeira das 4 ações que você destacou (corri). 

Cante novamente a música, desta vez toque o chocalho junto, combine com 

eles como deverão ser tocados, ao ritmo da canção. Após essa dinâmica, 

pergunte quais brincadeiras de correr eles conhecem e faça uma lista com essas 

brincadeiras. Deixe o cartaz exposto para eventuais consultas. Pergunte também 

se será que os Pais e avós de cada um brincavam de correr? Peça que tragam 

anotações de uma brincadeira que os pais ou avós brincavam na infância. Vá para 

o Pátio da escola e vivencie uma ou mais brincadeiras da lista construída em sala 

durante o momento. Uma outra ideia dentro da mesma proposta, seria adaptar 

para um ambiente interno, ao invés de correr, apenas movimentarem-se 

rapidamente enquanto ouvem a canção.  
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Fabíola Rodrigues 
 

 

 

 

 

 

 

Objetivos:  

• Confeccionar um instrumento 

• Explorar a Capacidade auditiva 

• Perceber a escuta Ativa 

• Tocar instrumentos livremente 

 

Duração da Atividade:  

• 50 min. 

 

Nível de Ensino:  

• Educação Infantil - 4 a 6 anos 

 

Recursos Utilizados:  

• Áudio da música “Trouxe pra Mostrar - Caixola Musical, disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=OHGqUNjJU-w em 20/01/21; 

• Fita, adesiva ou cola quente, grãos ou miçangas(Os grãos e as embalagens 

poderão ser substituídos por outro material que tenham o mesmo 

objetivo);  

• Embalagens de Danone, ou yogurt, ou garrafinha de refrigerante tipo 

caçulinha.  

 

Desenvolvimento:  

Coloque a canção Trouxe pra mostrar de fundo em um volume mais baixo 

e explique que construirão um instrumento musical para utilizarem nas próximas 

aulas. 

Peça que cada um escolha uma porção dos grãos ou o material que você 

separou e coloquem dentro de um dos potinhos de Danone, eles deverão  

balançar   para   testar   a   sonoridade,   caso   achem   que   não  foi suficiente,  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OHGqUNjJU-w
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Fabíola Rodrigues 
 

 

 

 

 

 

 

 

poderão aumentar a quantidade de grãos ou diminuir, vá direcionando a 

atividade de modo que não fique com uma quantidade acima ou abaixo do 

adequado para a produção do som no instrumento. 

 Coloque um outro pote vazio por cima deste e fixe-o com fita adesiva, ou cola 

quente. É importante que somente um adulto possa manusear a cola quente para 

evitar acidentes. Certifique-se que ficou bem fechado e preso para que os grãos 

não escapem durante o manuseio.  

Os instrumentos já estão prontos para o manuseio.   

Aumente um pouco o volume e deixe as crianças tocarem livremente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemplo de chocalho com potinho de Danone  



 

 Projetos Musicais para Sala de Aula – GRATUITO 
®Caixola Musical 2021 

contato@caixolamusical.com.br 
www.caixolamusical.com.br 

 

60 

 

Brincando com sons e movimentos 
Aula 3 

Pág. 1/2 

Fabíola Rodrigues 
 

 

 

         

 

 

 

 

Objetivos: 

• Trabalhar a Atenção e Concentração; 

• Tocar instrumentos ao ritmo da canção  

• Desenvolver Senso Rítmico;  

• Vivenciar estilos musicais diversificados; 

• Trabalhar a Coordenação Motora Grossa; 

 

Duração da Atividade:  

• 50 min   

 

Nível de Ensino:  

• Educação Infantil - 4 a 6 anos  

 
 

Recursos Utilizados:  

• Imagem de crianças correndo (utilizada na atividade 1), Chocalhos; 

• Áudio da música “Trouxe pra Mostrar - Caixola Musical, disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=OHGqUNjJU-w em 20/01/21; 

• Cartaz com a letra da canção.  

• Áudio das canções Edvard Grieg, In the Hall of the Mountain King from 

"Peer Gynt”, disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=xrIYT-

MrVaI em 20/01/21; ou 

https://www.youtube.com/watch?v=4nMUr8Rt2AI,  em 20/01/21; 

• Áudio da canção Voices of Spring, Op. 410 e Pizzicato - Léo Delibes (1836 

- 1891), disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=ewXcgHvUElc 

em 20/01/21; ou https://www.youtube.com/watch?v=2gG9YSaf4Mg em 

20/01/21. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OHGqUNjJU-w
https://www.youtube.com/watch?v=xrIYT-MrVaI
https://www.youtube.com/watch?v=xrIYT-MrVaI
https://www.youtube.com/watch?v=4nMUr8Rt2AI
https://www.youtube.com/watch?v=ewXcgHvUElc
https://www.youtube.com/watch?v=2gG9YSaf4Mg
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Desenvolvimento:  

Inicie relembrando o que foi feito na aula anterior, cante a música “Trouxe 

para mostrar”, leia o cartaz da canção identificando as palavras destacadas, 

enfatizando a primeira das 4 ações que você destacou (corri).  

Converse com eles sobre quais partes do nosso corpo que usamos pra correr 

(pernas e pés). Pergunte a eles se além de pessoas, quem eles conhecem que 

também correm, estimulando-os a pensar sobre os animais, registre no quadro 

ou cartaz, os animais citados pelos alunos.  

Pergunte também se todos os animais terrestres possuem pernas ou pés e 

após as respostas, leve-os a pensar, como os animais que não tem pernas fazem 

para correr.  Neste momento você pode sugerir que crianças os imitem.  

Em um segundo momento, diga que a partir de agora, ouvirão algumas 

canções e que enquanto as ouvem, deverão imitar pessoas ou animais correndo 

ao ritmo da canção. Cada um poderá escolher qual irá imitar.  

Após este momento, distribua os chocalhos e toque com  os alunos ao ritmo 

de cada cação. Converse com eles sobre os estilos diferenciados de cada uma 

das 4 canções trazidas para eles nesta aula, se acham que todas utilizam os 

mesmos instrumentos, quais eles acham que possuem menos ou mais 

instrumentos.  
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Fabíola Rodrigues 
 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos:    

• Trabalhar a Atenção e Concentração e coordenação motora grossa; 

• Tocar instrumentos ao ritmo da canção;  

• Desenvolver Senso Rítmico e Pausa; 

• Criar e Vivenciar brincadeiras;  

• Trabalhar a Socialização; 

 

Duração da Atividade:  

• 50 min   

 

Nível de Ensino:  

• Educação Infantil - 4 a 6 anos  

 

Recursos Didáticos Utilizados:  

• Imagem de crianças correndo (Utilizada no dia anterior para deixar 

exposto), chocalhos;  

• Áudio da música “Trouxe pra Mostrar – Caixola Musical, disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=OHGqUNjJU-w em 20/01/21; 

• Cartaz com a letra da canção. 

 

 Desenvolvimento:  

Inicie relembrando o que foi feito na aula anterior. Cante novamente a 

canção tocando os chocalhos e brinque de estátua, sempre que você pausar a 

música todos também deverão parar de tocar no mesmo momento. Faça essa 

experimentação com eles e repita quantas vezes forem necessários. 

Em um Segundo momento, vá para o pátio e brinque de “Corrida Musical”, mas 

explique  a  seguinte  regra:  enquanto   um amigo  toca  o  chocalho, os demais 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OHGqUNjJU-w
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Fabíola Rodrigues 
 

 

 

 

 

 

 
 

devem correr no espaço delimitado e assim que o chocalho parar, todos devem 

ficar parados como estátuas e só devem voltar a correr quando o chocalho voltar 

a tocar.  

Vá trocando a criança que toca o chocalho para que todos participem de 

acordo com o combinado entre a turma. Uma outra ideia dentro da mesma 

proposta, seria adaptar para um ambiente interno, ao invés de correr, apenas se 

movimentar rapidamente, enquanto o chocalho estiver tocando.  

Ao final da Brincadeira, converse com as crianças sobre quais outras 

possibilidades de brincar utilizando o instrumento e a pausa e estimule para que 

eles construam as regras.  

Vivencie esta nova brincadeira sempre que possível. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anotações: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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Brincando com sons e movimentos 
Aula 5 

Pág. 1/2 

Fabíola Rodrigues 
 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos:  

• Desenvolver Senso Rítmico;  

• Estimular Sons Corporais; 

• Representar a música com movimentos;  

• Explorar a Criatividade e Imaginação. 

 

Duração da Atividade:  

• 50 min. 

 

Nível de Ensino:  

• Educação Infantil - 4 a 6 anos 

 

Recursos Didáticos Utilizados:  

• Imagem de crianças correndo (utilizada no dia anterior para deixar 

exposto); 

• Áudio e Playback da música “Trouxe pra Mostrar” – Caixola Musical, 

disponível em: https://caixolamusical.com.br/trouxe-pra-mostrar/ em 

20/01/21; 

• Cartaz com a letra da canção; 

• Folhas A4 (uma para cada aluno). 

 

Desenvolvimento:  

Inicie relembrando o que foi feito nas aulas anteriores, leia o cartaz da 

canção identificando as palavras destacadas, enfatizando a primeira das 4 ações 

que você destacou (corri).  

Explique que hoje criarão juntos os movimentos para combinar com a 

canção. Cante novamente criando os movimentos que foram combinados com os 

alunos e vá anotando. Após criarem todos  o s gestos,  deixe que eles escolham 

https://caixolamusical.com.br/trouxe-pra-mostrar/
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Brincando com sons e movimentos 
Aula 5 

Pág. 2/2 

Fabíola Rodrigues 
 

 

 

 

 

 

 

 

símbolos para identificar cada movimento, vá registrando em um cartaz e deixe 

exposto para eventuais consultas. Após criar e registrar todos os movimentos 

com os símbolos, cante novamente a canção, fazendo os movimentos criados 

pelos alunos. Repita esta ação quantas vezes for necessário. 

Combine com eles que agora cantarão a música sem as palavras, pois 

utilizarão apenas os movimentos criados por eles. Coloque a música cantada e 

faça os movimentos, repita quantas vezes for necessário.  

Após esse treino, coloque o playback da música e cante apenas com os 

movimentos criados, explique que todos precisarão ficar em silêncio durante a 

canção.  

Distribua folhas em branco a todos para que registrem livremente com 

desenhos sobre a canção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anotações: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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Brincando com sons e movimentos 
Aula 6 

Pág. 1/2 

Fabíola Rodrigues 
 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos:   

• Trabalhar a Atenção e Concentração; 

• Trabalhar Senso Rítmico e Pausa; 

• Vivenciar brincadeiras Antigas;  

• Trabalhar a Coordenação Motora e a Socialização. 

 

 

Duração da Atividade:  

• 50 min. 

 

Nível de Ensino:  

• Educação Infantil - 4 a 6 anos 

 

 

Recursos  Didáticos Utilizados:  

• Imagem de crianças correndo (utilizada no dia anterior para deixar 

exposto); 

• Áudio e Playback da música “Trouxe pra Mostrar” – Caixola Musical, 

disponível em: https://caixolamusical.com.br/trouxe-pra-mostrar/ em 

20/01/21;  

• Cartaz com a letra da canção;  

• Folhas A4 com imagem dos sinais criados pelos alunos (Selecione a 

quantidade de acordo com sua realidade, mas uma sugestão seria em 

torno de 3 a 4 figuras).  

 

 

 

 

https://caixolamusical.com.br/trouxe-pra-mostrar/
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Brincando com sons e movimentos 
Aula 6 

Pág. 2/2 

Fabíola Rodrigues 
 

 

 

 

 

 

 

 

Desenvolvimento:  

Inicie relembrando o que foi feito nas aulas anteriores, leia o cartaz da 

canção identificando as palavras destacadas.  

Coloque o playback da música “Trouxe para mostrar” e cante apenas 

fazendo os movimentos corporais, repita quantas vezes for necessário. 

Em seguida, explique que brincarão do “Jogo musical dos sinais”, ou seja, 

todos deverão permanecer em estátua e sempre que você mostrar a figura todos 

deverão fazer o movimento selecionado até que você diga estátua novamente 

para que voltem a posição inicial. Repita a ação até que tenham executados todas 

as fichas de movimentos, ou de acordo com a necessidade da turma.  

Em um Segundo momento, utilize as anotações que os alunos trouxeram da 

família, leia e faça uma lista, escolha algumas delas para brincarem no Pátio da 

escola ou poderá adaptar para ambiente interno. É importante que você já tenha 

lido e deixado todas as fichas organizadas antecipadamente selecionando as 

brincadeiras que são possíveis realizar com a turma de acordo com seu 

planejamento e se necessário, utilize mais algumas aulas para a dinâmica, ou 

poderão distribuí-las entre as aulas a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anotações: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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Brincando com sons e movimentos 
Aula 7 

Pág. 1/1 

Fabíola Rodrigues 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Objetivos:   

• Trabalhar a Atenção e Concentração; 

• Trabalhar Senso Rítmico e Pausa e a Memória musical. 

   

Duração da Atividade:  

• 50 min. 
 

Nível de Ensino:  

• Educação Infantil - 4 a 6 anos 
 

Recursos Didáticos Utilizados:  

• Áudio da música “Trouxe pra Mostrar” – Caixola Musical, disponível em: 

https://caixolamusical.com.br/trouxe-pra-mostrar/ em 20/01/21;   

• Cartaz com a letra da canção; Chocalhos (1 para cada aluno). 

  

Desenvolvimento:  

Inicie relembrando o que foi feito nas aulas anteriores, cante a canção com 

os alunos fazendo os movimentos criados. Após cantar, relembre a brincadeira 

de estátua que foi realizada nas aulas 2 e 4, (caso seja necessário, brinque 

novamente). 

Leia o cartaz da canção, enfatizando as pausas, que nesta canção ocorrem 

nos finais das frases. Repita quantas vezes for necessário. Marque as pausas com 

um símbolo durante a leitura com os alunos. Agora cante a primeira frase desde 

o início até a pausa, em seguida, vá cantando uma frase de cada vez até o final 

da canção. Repita esta ação algumas vezes. 

Agora cante tocando os chocalhos, fazendo as pausas durante a música nas 

partes combinadas. Certifique-se que eles tenham compreendido o conceito da 

pausa. 

 

 

https://caixolamusical.com.br/trouxe-pra-mostrar/
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Brincando com sons e movimentos 
Aula 8 

Pág. 1/2 

Fabíola Rodrigues 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Objetivos:  

• Identificar Palavras e Explorar - Leitura e escrita; 

• Explorar as ações explícitas nas palavras; 

• Pesquisar e Vivenciar brincadeiras antigas junto aos familiares e suas 

regras; 

• Pesquisar e Vivenciar brincadeiras atuais de acordo com seus 

conhecimentos; 

• Trabalhar a Socialização. 

 

Duração da Atividade:  

• 50 min. 

 

Nível de Ensino:  

• Educação Infantil - 4 a 6 anos 

 

Recursos Utilizados:  

• Áudio da música “Trouxe pra Mostrar – Caixola Musical, disponível em: 

https://caixolamusical.com.br/trouxe-pra-mostrar/ em 20/01/21;   

• Cartaz com a letra da canção. 

 

Desenvolvimento:  

Inicie relembrando o que foi feito nas aulas anteriores, leia o cartaz da 

canção identificando as palavras destacadas, enfatizando a segunda, das 4 ações 

que você destacou (pulei).  

Pergunte quais brincadeiras de pular eles conhecem e faça uma lista com 

essas brincadeiras.  

 

https://caixolamusical.com.br/trouxe-pra-mostrar/
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Brincando com sons e movimentos 
Aula 8 

Pág. 2/2 

Fabíola Rodrigues 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vá para o Pátio da escola e vivencie uma ou mais brincadeiras da lista 

construída em sala durante o momento, ou adapte para um ambiente interno, 

enquanto ouvem a canção. 

Após essa dinâmica, pergunte: será que os Pais e avós de cada um 

brincavam de pular? Peça que façam uma pesquisa com os pais e avós e  tragam 

anotações de uma brincadeira que eles brincavam na infância.  

Repita esta aula por mais 2 vezes, trocando a ação pular, por esconder e 

escorregar. Em uma outra aula, aproveite para vivenciar a brincadeira de “Corrida 

Musical”, trocando por “Pulo Musical” ou “Esconde - Esconde Musical”, onde 

todos deverão parar de Pular ou se esconder quando o chocalho parar. 

Explore com os alunos sobre diferentes formas de pular e esconder. Vá 

incluindo as brincadeiras que surgiram por meio da pesquisa com as famílias, de 

acordo com seu planejamento e se necessário, utilize mais algumas aulas para a 

dinâmica. 
 

 

Sugestão: 

 Inclua a canção “Cantiga do sapo” de Jackson do Pandeiro,  disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=lcLjVuAYwZM em 20/010/21, durante a 

brincadeira do “Pulo Musical” 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lcLjVuAYwZM
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Nome: Fabíola Batista Rodrigues 

Profissão: Pedagoga, Musicista, Contadora de Histórias 

Idade das crianças que trabalha: Educação Infantil e Berçário 

 

Contadora de histórias, formada em Pedagogia com Pós em Educação 

inclusiva e Graduada em Música, cursando Pós em Educação Musical com foco 

na Educação infantil. Atua como Professora há mais de 16 Anos na Educação 

infantil e Berçário, além de ministrar cursos de formação continuada a grupos de 

professores e Monitores.   

Quando pequena cresceu ouvindo a avó cantando e contando histórias 

folclóricas, além de crescer na roda de música em família, os Tios faziam baterias 

com materiais de sucatas, tocavam violão, cantavam e toda essa história foi sua 

Primeira Formação. Hoje, canta, toca alguns instrumentos e o que mais ama é 

descobrir os sons de materiais diversificados e confeccionar instrumentos com 

materiais recicláveis. 

Através das experiências e cursos, já implementou diversos Projetos de 

musicalização infantil com foco em alfabetização, comportamento, 

desenvolvimento psicomotor, coral infantil, bandinha e oficinas de sucatas. 

 

Contatos: 

Instagram: @fabiola_rodrigues_b  

YouTube - Canal 1: Criações Musicais: Contação de história e atividades 

educacionais https://www.youtube.com/watch?v=Tuc_58hcivs 

YouTube - Canal 2: Fabíola Rodrigues: Canto 

https://www.youtube.com/watch?v=_5XDjmwg_1k 

https://www.youtube.com/watch?v=Tuc_58hcivs
https://www.youtube.com/watch?v=_5XDjmwg_1k
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Corpo que brinca 

Giselda Guaritá 
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Corpo que brinca 

 

 

A Proposta do Projeto “Corpo que brinca” visa utilizar as possibilidades 

sonoras do corpo para criação, apreciação e expressão da musicalidade. 

 Através da percussão corporal temos como objetivo despertar e estimular 

vivências corporais, comunicar e expressar noções rítmicas, métricas musicais, 

propriedades dos sons, além de contribuir socialmente e afetivamente no 

desenvolvimento da criança. 

  

Nesse universo da música corporal, o corpo é o centro dessa 

manifestação: ele é o instrumento e o instrumentista 

simultaneamente, sendo utilizado para tocar e ser tocado. 

Não existe aqui a separação entre corpo e instrumento 

musical, instrumento e instrumentista (SIMÃO,2013, P.26). 

  

Os conteúdos propostos para os anos iniciais têm como estratégias 

metodológicas trabalhar fontes sonoras como o próprio corpo, desenvolver a 

comunicação, expressão e improvisação, além da composição sonora e da 

interpretação. 

 Logo, a utilização do corpo como percussão corporal estimula a vivência 

das crianças contribuindo para a socialização e aprendizagem no processo de 

construção de conhecimento. 

 

Giselda Guaritá 
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Corpo que brinca 
       Aula 1 

Pág. 1/2 

Giselda Guaritá 
 

 

 

 

 

 

Objetivos:  

• Conhecer e socializar os nomes das crianças; 

• Explorar os sons e partes do corpo. 

 

Duração da Atividade:  

• 40 min 

 

Nível de Ensino:   

• Fundamental 1 

 

Recursos Didáticos Utilizados:  

• caixa de som;  

• equipamento para projetar o vídeo Youtube; 

• vídeo: “Os sons do corpo humano” do balão azul, disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=5vdKj7GQ-Po , em 23/02/21. 

 

Desenvolvimento: 

Comece a aula batendo na perna com as mãos, depois a barriga e dê uma 

palma.  

Para pegar o ritmo da brincadeira você irá dizer o seguinte: cocha, barriga, 

palma e fazendo os gestos com as mãos e o corpo. Explore o ritmo e o som com 

esses gestos. 

Pegue o seu nome e dividir em duas partes.  

Exemplo:   

Giselda = Gi- selda 

Agora junte a primeira parte e a segunda fazendo os movimentos corporais 

com as mãos  e  cantando em três tempos. Para  uma  melhor  compreensão  da 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5vdKj7GQ-Po
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Corpo que brinca 
       Aula 1 

Pág. 2/2 

Giselda Guaritá 
 

 

 

 

 

 

 

proposta assista ao vídeo “Brincadeira- O meu nome” (Giselda Guaritá) disponível 

em: https://www.youtube.com/watch?v=scvfxDjte70&feature=youtu.be , em 

23/02/21. 

 

Música cantada:      O meu /nome /é Gi, 

                                      O meu/ nome/ é selda, 

                                      O meu /nome /é Giselda 

 

 

Você também pode propor ao grupo que o colega apresente o nome do 

outro colega utilizando mesma brincadeira. 

Depois de vivenciar essa brincadeira, pergunte para os alunos quais são os 

sons que podemos produzir com o corpo? Vamos descobrir? Compartilhar esse 

momento com todo o grupo explorando vários sons corporais. 

Leve os alunos a pensar agora sobre os sons em sua volta. Vamos aprender 

a ouvir? Você já parou para ouvir o sons produzidos na sua casa? No seu quintal?  

Do seu corpo? Quantos sons diferentes, não é mesmo! Já contou? Já procurou 

ouvir o silêncio? Qual a sensação? 

Coloque o vídeo: “Os sons do corpo humano” do balão azul e proponha que 

todos fiquem de olhos fechados ou ventados (sugestão: uma faixa do tecido TNT 

dobrado) para explorar os sons que o vídeo irá propor.  

Compartilhar com todos as sensações, os sons identificados numa roda de 

conversa. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=scvfxDjte70&feature=youtu.be
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Corpo que brinca 
       Aula 2 

Pág. 1/2 

Giselda Guaritá 
 

 

 

 

 

 

Objetivos: 

• Conhecer e explorar novas possibilidades de percussão com corpo. 

 

Duração da Atividade:  

• 40 min 

 

Nível de Ensino:   

• Fundamental 1 

 

Recursos Didáticos Utilizados:  

• Tecido para vendar os olhos;  

• Caixa de som; 

• Equipamento para projetar vídeo do Youtube. 

• Vídeo “Jogo Tum Pá, Barbatuques disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=Ti-RWna1Xqo , em 23/02/21. 

 

Desenvolvimento: 

Comece a aula relembrando o que foi feito na aula anterior, os sons 

corporais descobertos. Fale sobre quem é o GRUPO BARBATUQUE. Saiba mais 

sobre o grupo em: https://www.barbatuques.com.br/quem-somos , em 

23/02/21. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ti-RWna1Xqo
https://www.barbatuques.com.br/quem-somos
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Corpo que brinca 
       Aula 2 
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Giselda Guaritá 
 

 

 

 

 

 

Converse com as crianças sobre o grupo fazer sons corporais e mostre às 

crianças a percussão corporal no vídeo “Jogo Tum Pá” do grupo Barbatuques. 

Convide as crianças para uma brincadeira de percussão corporal e depois 

por partes você apresente a brincadeira. Bater uma palma, um estalo com uma 

mão e um estalo com a outra mão - repetir várias vezes até pegar o jeito.  

Acrescente uma palma, uma batida no peito e repita várias vezes.  

Para finalizar junte as duas partes e terá um ritmo bem bacana de percussão 

corporal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desafio: 

Cante a Música, ou coloque um áudio da música ESCRAVOS DE JÓ e 

acompanhe com essa percussão aprendida. 

 

Vídeo do desafio disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=F-

gHg8l8_2I&feature=youtu.be em 23/02/21 

 

Anotações: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=F-gHg8l8_2I&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=F-gHg8l8_2I&feature=youtu.be
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Corpo que brinca 
       Aula 3 

Pág. 1/2 

Giselda Guaritá 
 

 

 

 

 

 

 

Objetivos:  

• Conhecer e explorar novas possibilidades de percussão com corpo; 

• Trabalhar a escrita não convencional por símbolos; 

• Desenvolver conceitos de duração de tempo: longo e curto. 

 

Duração da Atividade:  

• 40 min 

 

Nível de Ensino:   

• Fundamental 1 

 

Recursos Utilizados:  

• Tecido para vendar os olhos; 

• Lápis e papel. 

 

Desenvolvimento: 

Escolha uma criança para ficar de olhos vendados. Em círculo, coloque cada 

criança (um de cada vez) para fazer um som com o corpo para a criança com os 

olhos vendados tentar adivinhar. Deixe que se divirtam explorando os sons por 

um tempo e depois chame a turma para uma nova brincadeira. 

Essa brincadeira irá acontecer da seguinte forma: 

TUM: você bate o pé   

PÁ: você bate palma 

Rítmo:  

tum pá  

tum tum pá 

tum tum pá pátum tum pá.  
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Corpo que brinca 
       Aula 3 

Pág. 2/2 

Giselda Guaritá 
 

 

 

 

 

  

(Fazer de acordo com a primeira parte da proposta do Vídeo “Jogo Tum Pá, 

Barbatuques disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=Ti-RWna1Xqo , 

em 23/02/21.) 

Divida a turma em dois grupos e fazer separados a percussão e depois juntar 

os dois grupos. 

Com o ritmo “TUM PÁ” iremos desenhar uma partitura não convencional com 

os símbolos, sendo um traço para o som longo e um ponto para o som curto.  

EX: ____ ._____ .  (Sendo o traço o TUM e o ponto o PÁ). 

 

A partitura ficará assim: 

_____   .    

_____     _____   .    

______   ______  .  .    

_____    _____  .   

_____   .    

_____     _____   .    

______   ______  .  .    

_____    _____  .   

 

Forme dois grupos e crie uma partitura usando esses símbolos do TUM PÁ 

e peça que apresentem. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ti-RWna1Xqo
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Corpo que brinca 
       Aula 4 

Pág. 1/1 

Giselda Guaritá 
 

 

 

 

 

 

Objetivos:  

• Explorar a aprendizagem motora, interpretativa e social.   

• Trabalhar com o reflexo, sincronia e atenção.  

• Trabalhar com linguagens diferentes: palavras polissílabas. 
 

Duração da Atividade:  

• 40 min 
 

Nível de Ensino:   

• Fundamental 1 

 

Recursos Didáticos Utilizados:  

• Mãos; 
 

Desenvolvimento:  

Para introduzir a atividade perguntar quem gosta de chocolate.  Se alguém 

sabe dizer quantas partes se divide a palavra CHOCOLATE. Explicar o que são 

palavras polissílabas (quatro sílabas ou mais)  

Ensinar a brincadeira “Chocolate” conforme sugestão disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=JzIlQDmoUUM em 23/02/21. Sendo:  

CHOCO – soco  

LA - palma frente   

TE - palma costa 

Faça a brincadeira com as outras possibilidades de palavras polissílabas.  

Ex: bicicleta, borboleta, mariquita (espanhol significa joaninha), cucuracha 

(espanhol significa barata). 

Peça que os alunos façam uma pesquisa com os pais e familiares sobre 

brincadeiras populares que utilizam o corpo. Essa atividade irá proporcionar um 

resgate da infância ou memórias afetivas dos familiares. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JzIlQDmoUUM
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Corpo que brinca 
       Aula 5 
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Giselda Guaritá 
 

 

 

 

 

 

Objetivos:  

• Compartilhar brincadeiras resgatadas pela cultura popular; 

• Vivenciar as brincadeiras resgatadas pelos pais das crianças. 

 

Duração da Atividade:  

• 40 min 
 

Nível de Ensino:   

• Fundamental 1 

 

Recursos Didáticos Utilizados:  

• Mãos. 
 

Desenvolvimento: 

Apresentar para as crianças uma brincadeira antiga: ADOLETA, porém vamos 

brincar somente com a primeira parte (versão da música disponível para consulta 

em: https://www.youtube.com/watch?v=42eueTcTsWM em23/02/21). 

 Todos em círculo, sua mão direita fica em cima da mão esquerda do seu 

colega da direita, sua mão esquerda fica embaixo da mão direita do seu colega 

da esquerda. Vamos brincar cantando essa parte: 

ADOLETA 

LE PETI PETICOLA 

NESCAFÉ COM CHOCOLÁ, ADOLETA 

 

 No final da frase, na última vez que cartar ADOLETA, no “TA” a criança tem 

que bater bem forte na mão do colega. Se conseguir acertar a mão ele sai da 

roda. Se não conseguir você sai da roda. 

Monte um Pot-pourri de todas as atividades propostas nas aulas passadas 

para finalizar o ciclo de vivências. Você pode fazer um vídeo para enviar aos pais.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=42eueTcTsWM
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Meu nome é Giselda Maria Moraes Guaritá dos Santos, 50 anos, casada, dois 

filhos. Graduada Licenciatura de Educação Artística e Pedagogia, Pós-graduada 

em Tecnologia da Educação. Entrei na SEDF há 20 anos.  Atualmente, trabalho no 

Núcleo de Formação Continuada como formadora do Centro de Vivências 

Lúdicas- Oficinas Pedagógicas. 

 

 

Contatos: 

E-mail: gisaguarita@gmail.com 

WhatsApp: (61) 99303-9966 
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No tempo de reis e rainhas 

Gláucia Souza 
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No tempo de reis e rainhas 

 

 

Este projeto surgiu a partir de um desafio: como levar a música clássica para 

as crianças de uma forma lúdica e prazerosa, visto que é um repertório que não 

faz parte da vivência delas? 

A partir de um tema que encanta, tanto adultos, como crianças de várias 

faixas etárias, o projeto a seguir foi desenvolvido em oito aulas, para que os 

professores possam desenvolver com seus alunos, habilidades que são de suma 

importância para as crianças, através das músicas clássicas. 

Tudo começa a partir de um conto clássico, passando por várias vivências 

corporais e atividades que estimulam a sensibilidade auditiva. Por meio deste 

projeto, buscamos resgatar a música clássica de maneira sensível a partir da La 

Valse de L’Amour da trilha sonora do filme “Cinderela”, passando, também, pela 

“Valsa das Flores” do compositor Tchaikovsky. Tudo isso, realizado de forma leve 

e atraente para crianças de diversas idades. 

Esse projeto contribui para a ampliação do repertório musical infantil e para 

o enriquecimento da aprendizagem, proporcionando aos professores e alunos 

momentos de felicidade e crescimento para ambos. 

 

Com muito carinho, 

Gláucia Souza 
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Objetivos: 

• Apresentar um estilo textual; 

• Desenvolver a imaginação; 

• Levantar os conhecimentos prévios das crianças sobre alguns estilos 

musicais. 

 

Duração da Atividade:  

• 50 minutos; 

 

Nível de Ensino:  

• Educação Infantil – 5 anos 

• Ensino Fundamental (1º ao 3º ano) 

 

Recursos Didáticos Utilizados: 

• Livro: A gata borralheira / Cinderela 

 

Desenvolvimento: 

Comece a aula falando sobre as princesas: “Quem conhece uma história de 

princesa? Onde elas moram? Como elas se vestem?” 

Apresente o livro: “Hoje eu trouxe uma linda história de uma moça que virou 

princesa.  Nessa  história  também  tem  um príncipe. Eles dançam em um baile. 
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Vamos conhecer a história da Gata Borralheira/ Cinderela?”. Depois dessa breve 

conversa, faça a leitura da história.  

Após a leitura, contextualize com as crianças o cenário através de perguntas 

como: “Onde o príncipe morava? Onde foi o baile? Tinha muita gente? Como era 

o vestido da Cinderela?” 

Converse com a turma sobre o baile: “Vocês sabem o que é um baile? Na 

opinião de vocês, quais são as músicas que se tocam em um baile? São rápidas? 

Lentas? As duas? Será que as músicas de hoje poderiam ser tocadas no baile que 

aconteceu no castelo da nossa história?” 

A história relata que o príncipe e a Cinderela dançaram juntos até dar meia 

noite. “Qual música será que eles dançaram? Rock? Funk? Forró? Sertanejo?” 

Anote as hipóteses das crianças sobre quais músicas elas acreditam que podem 

ter sido tocadas no baile. Pode ser que elas não saibam os nomes das músicas, 

mas com certeza saberão cantar um pedacinho de algumas que ouvem em casa, 

que estão na moda ou que elas mais gostem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obs.: O professor deverá gravar essas músicas ou algumas delas, 

pois serão utilizadas na próxima aula. Sugiro que registre através de 

fotos alguns momentos para serem compartilhados no final do 

projeto. 
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Objetivos: 

• Criar movimentos de dança; 

• Desenvolver a espontaneidade 

• Vivenciar diferentes repertórios musicais. 

 

Duração da Atividade:  

• 50 minutos 

Nível de Ensino:  

• Educação Infantil – 5 anos 

• Ensino fundamental (1º ao 3º ano) 

 

Recursos Didáticos Utilizados: 

• Músicas sugeridas pelas crianças na aula anterior; 

• Aparelho de som; 

• Datashow/ computador. 

Desenvolvimento: 

Comece contando aos alunos que você trouxe as músicas sugeridas por eles 

na última aula. Convide-os a ouvi-las e a movimentarem da forma como 

quiserem. Passe uma música de cada vez – caso queira, pode passar apenas um 

trecho de cada – e chame a atenção para as diferenças do  modo  de  dançar  de  

um  estilo para outro: “Nós dançamos forró da mesma forma que dançamos funk? 
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Pergunte se eles já viram alguém dançando esses estilos e converse com a turma 

sobre o que eles acharam da experiência.  

Instigue as crianças a pensarem: “Será que a princesa e o príncipe dançaram 

esses tipos de músicas no baile?” “Como você imagina essa dança?” Se as crianças 

forem pequenas, é provável que elas irão se movimentar para demonstrar de que 

modo elas imaginam a dança. Vá fazendo intervenções para que a turma possa 

se expressar e formular as suas hipóteses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anotações: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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Objetivos: 

• Criar movimentos de dança; 

• Desenvolver a espontaneidade;  

• Apresentar diferentes repertórios musicais. 

Duração da Atividade:  

• 50 minutos 

 

Nível de Ensino:  

• Educação Infantil – 5 anos 

• Ensino fundamental (1º ao 3º ano) 

 

Recursos Didáticos Utilizados:  

• Trecho da dança da Cinderela com o príncipe. Música: Valsa La Valse de 

L’Amour Filme Cinderela(Disney, 2015) disponível em : 

https://www.youtube.com/watch?v=QO8iUZZTfUA, em 23/02/21; 

• Datashow/computador 

 

Desenvolvimento: 

Relembre a história da Cinderela dando ênfase ao momento do baile. Faça 

uma retomada da última aula: “Se nós estivéssemos no baile da Cinderela, lá no 

palácio, com aqueles vestidos grandes, os meninos com a coroa e o manto do rei 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QO8iUZZTfUA
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como iríamos dançar? Será que dançaríamos como na aula passada?”  

Proponha que assistam ao vídeo que retrata a dança da Cinderela, ao som 

da Valsa La de L’Amour. Explique que essa dança é realizada por duas pessoas e 

se chama Valsa, muito comum nos bailes dos reis e rainhas. Hoje é dançada em 

ocasiões especiais como festa de 15 anos, onde o pai e/ou o namorado dança 

com a aniversariante, ou em festa de casamento, por exemplo. A palavra valsa 

quer dizer dar voltas, por isso eles dançam dando voltas pelo salão. Chame a 

atenção para os detalhes do cenário do filme como roupas e músicas da época, 

contextualizando o momento da dança. 

Mostre às crianças que a valsa possui 3 tempos que são contados desta 

forma:  1, 2, 3 – 1, 2, 3.  Proponha a marcação deste tempo com as mãos, para 

proporcionar uma maior compreensão. Comece bem devagar até elas associarem 

os movimentos à contagem. Depois vá aumentando a velocidade. 

 

 

 

 

 

Finalize convidando a turma para vivenciar a valsa apresentada no filme.  

 

 

 

 

 

No 1 bata uma 

palma 

 

 

 

 No 2 bata uma vez 

nas coxas 

 

 

No 3 bata uma vez 

nas coxas 

 

 
1 2 3 
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Objetivos: 

• Estimular a expressão corporal; 

• Desenvolver a imaginação; 

• Apresentar diferentes repertórios musicais; 

• Dançar. 

 

Duração da Atividade:  

• 50 minutos 

 

Nível de Ensino:  

• Educação Infantil – 5 anos 

• Ensino Fundamental (1º ao 3º ano) 

 

Recursos Didáticos Utilizados: 

• Música Valsa das flores, Tchaikovsky disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=grsGS2AG01s, em 23/02/21; 

• Fitas de cetim ou de papel crepom coloridos; 

• Aparelho de som. 

Desenvolvimento:   

Relembre com a turma que na última aula foi realizada a valsa da Cinderela. 

Reforce que esse estilo musical era muito usado no tempo de reis e rainhas, nas 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=grsGS2AG01s
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festas dos palácios e castelos. Para esta aula, iremos propor uma nova 

experiência e introduzir outra valsa chamada “Valsa das flores”. 

Proponha às crianças fechar os olhinhos e pensar em um lindo jardim com 

muitas flores. Elas são diferentes, de vários tamanhos, de muitas formas e 

diversas cores. “Agora imagine um vento balançando essas flores pra lá e pra cá, 

pra lá e pra cá, bem devagar. Parece que elas estão dançando com o vento. Vocês 

sabiam que existe uma linda música, que também é uma valsa? O nome dela é 

Valsa das flores! Vamos ouvir um trecho.” 

Ao tocar a música, peça aos alunos que mantenham os olhos fechados para 

proporcionar uma melhor acuidade auditiva e, assim, perceber melhor a melodia.  

Convide os alunos a compartilharem com a turma suas impressões sobre a 

música, quais sentimentos foram evocados e se imaginaram algo enquanto 

ouviam.  

Depois, proponha que eles dancem com as fitas coloridas: “No nosso jardim, 

as flores são coloridas não é mesmo? Então cada um vai escolher uma fita e nós 

vamos dançar movimentando-as e “sentindo” a melodia da música.” 

Neste momento você pode deixar as crianças ouvirem toda a composição, 

ou até onde durar o interesse no caso das crianças menores. O importante é 

deixá-las dançar livremente com as fitas criando gestos e movimentos. 
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Objetivos: 

• Conhecer um compositor clássico;  

• Apresentar outras formas de danças; 

• Dançar. 

 

Duração da Atividade:  

• 50 minutos 

Nível de Ensino:  

• Educação Infantil – 5 anos 

• Ensino Fundamental (1º ao 3º ano) 

Recursos Didáticos Utiliza: 

• Música Valsa das flores, Tchaikovsky  disponível em : 

https://www.youtube.com/watch?v=grsGS2AG01s, em 23/02/21; 

• Trecho do balé Quebra Nozes, disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=6AJts4Ki2gM, em 23/02/21; 

• Aparelho de som; 

• Datashow/computador. 

 

Sugestões de onde pesquisar: 

 

Livro Mestres da música: Tchaikovsky 

História da Infância de um Gênio – Tchaikovsky 

https://www.youtube.com/watch?v=MAh6cpeUhbI, em 23/02/21. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=grsGS2AG01s
https://www.youtube.com/watch?v=6AJts4Ki2gM
https://www.youtube.com/watch?v=MAh6cpeUhbI
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Desenvolvimento: 

Relembre a música “Valsa das Flores” que dançamos na aula passada com 

as fitas. Conte um pouco da história do seu compositor russo chamado 

Tchaikovsky. Conte que ela foi feita para uma apresentação de balé, chamado 

“Quebra Nozes”. Converse com as crianças sobre o balé: se alguém na sala faz 

aula, como são os movimentos, as músicas, a expressão corporal e facial dos 

bailarinos etc. 

Convide-os para assistir a um trecho do balé “Quebra Nozes”, para qual essa 

composição foi feita. Ao final, deixe que eles vivenciem o modo de dançar junto 

com o vídeo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anotações: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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Objetivos:  

• Desenvolver a audição; 

• Desenvolver a espontaneidade; 

• Trabalhar a concentração; 

• Acompanhar a música com movimentos diferentes. 

 

Duração da Atividade:  

• 50 minutos 

 

Nível de Ensino:  

• Educação Infantil – 5 anos 

• Ensino Fundamental (1º ao 3º ano) 

 

Recursos Didáticos Utilizados: 

• Música Valsa das flores, Tchaikovsky  disponível em : 

https://www.youtube.com/watch?v=grsGS2AG01s, em 23/02/21 

• Canetinhas de várias cores; 

• Folhas A-3; 

• Fita crepe; 

• Aparelho de som. 

 

Desenvolvimento: 

Relembre as aulas passadas com as crianças: dançamos a “Valsa das Flores” 

com o corpo, com as fitas, vimos um trecho do balé “Quebra Nozes” e 

conhecemos um pouquinho da história de Tchaikovsky.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=grsGS2AG01s
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Proponha “dançar” essa valsa de um modo diferente, usando as canetinhas. 

Pregue as folhas A-3 no chão com a fita crepe, deixando uma bem perto da outra. 

Coloque de 3 a 4 folhas dependendo do espaço disponível. Divida a turma em 

pequenos grupos de até 6 crianças e deixe que cada uma escolha uma cor de 

canetinha.  

Convide-os a deitar no chão, de barriga para baixo e de olhinhos fechados. 

Diga que eles irão ouvir a “Valsa das Flores” e, quando começarem a sentir a 

música, deverão deixar a canetinha deslizar pelo papel de acordo com a melodia. 

Explique que não é um desenho formal, a canetinha irá “dançar” pelo papel 

conforme a composição musical. Depois, proponha que as crianças deitem de 

costas e repitam o procedimento acima.  

Convide-os a apreciar a música novamente, desta vez procurando 

identificar nos desenhos feitos alguns movimentos que se encaixam com a 

métrica da música.  

Depois, junte todas as folhas, cole-as e faça uma espécie de uma grande 

“colcha”. Em grupos, as crianças irão segurá-la com as mãos levantadas como se 

estivessem debaixo de uma cabaninha. Elas deverão dançar debaixo da colcha, 

movimentando as mãos, tocando o papel e dando voltas como desejarem ao som 

da composição de Tchaikovsky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Crianças desenhando a partitura não convencional a partir da “Valsa das Flores”. Arquivo pessoal) 
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(Colcha: partitura não convencional. Arquivo pessoal.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crianças dançando debaixo da “colcha” da partitura não convencional (desenhos com as 

canetinhas que fizeram ao ouvir a valsa. arquivo pessoal) 
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Objetivos: 

• Estimular a criatividade; 

• Desenvolver a coordenação motora 

• Criar gestos. 

 

Duração da Atividade:  

• 50 minutos 

 

Nível de Ensino:  

• Educação Infantil – 5 anos 

• Ensino Fundamental (1º ao 3º ano) 

 

Recursos Didáticos Utilizados: 

• Trecho da dança da Cinderela com o príncipe do filme Cinderela (Disney, 

2015). Música Valsa La Valse de L’Amour, disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=QO8iUZZTfUA, em 23/02/21 

• Papel cartão amarelo;  

• Tintas papéis picados laminados de várias cores; 

• Cola e tesoura; 

• Pincéis; 

• Datashow/computador. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QO8iUZZTfUA
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Desenvolvimento: 

 

Comece a aula revendo o vídeo da valsa da Cinderela. Converse com as 

crianças sobre a possibilidade de se fazer um baile, como no tempo de reis e 

rainhas. Escute as opiniões sobre o que será necessário para a realização do 

baile. Convide-os a criar e a escolher os passos que irão fazer durante a valsa. 

Os passos definidos pela turma serão utilizados no dia do baile. 

Proponha que confeccionem cada um sua coroa e enfeitem com os materiais 

que a escola tiver disponível. Converse sobre a possibilidade de as meninas irem 

de vestido (entrar em contato com a família e, se possível, providenciar a veste 

para a menina que não tenha essa possibilidade). Para os meninos, uma roupa 

de “sair”. Providencie um manto de rei para os meninos como uma capa de TNT, 

ou outros tecidos, por exemplo.  

Faça, juntamente com a turma, um convite para enviar às famílias para 

assistirem e participarem da apresentação. 

 

 

 

 

 

 

Sugestões de moldes de coroa para imprimir:  

 

https://br.pinterest.com/pin/346425396340443831/ em 23/02/21. 

                                                                         

https://br.pinterest.com/pin/597219600579600717/ em 23/02/21. 

 

https://br.pinterest.com/pin/346425396340443831/
https://br.pinterest.com/pin/597219600579600717/
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No tempo de reis e rainhas 
       Aula 8  

Pág. 1/2 

Gláucia Souza 
 

 

 

 

 

 

Objetivos: 

• Dançar; 

• Apresentar o estilo musical estudado. 

 

Duração da Atividade:  

• 50 minutos 

 

Nível de Ensino:  

• Educação Infantil – 5 anos 

• Ensino Fundamental (1º ao 3º ano) 

 

 

Recursos Didáticos Utilizados: 

• Valsa La Valse de L’Amour (filme A Cinderela), disponível em: 

youtube.com/watch?v=yy5ZJrddpWY 23/02/21 

• Música Valsa das flores, Tchaikovsky disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=grsGS2AG01s em 23/02/21 

• Aparelho de som. 

 

Desenvolvimento: 

No dia marcado, as crianças deverão estar a caráter (já combinado com os 

pais com antecedência), com seus vestidos, suas coroas e “mantos reais”.  

Deixe exposto na sala, fotos que você tirou durante o projeto e a partitura 

não convencional que os alunos fizeram (a colcha de papel). No momento 

oportuno, convide  as  crianças  para  contar  um  pouco  das  experiências  que 

  

 

http://youtube.com/watch?v=yy5ZJrddpWY
https://www.youtube.com/watch?v=grsGS2AG01s
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No tempo de reis e rainhas 
       Aula 8  

Pág. 2/2 

Gláucia Souza 
 

 

 

 

 

 

vivenciaram e, até mesmo, explicar os desenhos que fizeram com as canetinhas 

ao som da composição de Tchaikovsky. 

As crianças irão apresentar as valsas estudadas, dançando com os passos 

escolhidos pela turma nas aulas anteriores.  

No final, convide os pais e familiares para dançarem juntamente com as 

crianças e deixe que elas conduzam a dança, colocando em prática o que 

aprenderam durante o projeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anotações: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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Gláucia Aparecida Cruz Souza, licenciada em Normal Superior pela IES-

FUNCEC, pós-graduada em Educação Infantil e Psicopedagogia. Atua como 

professora de Educação Infantil há 12 anos na rede municipal de João Monlevade 

e São Gonçalo do Rio Abaixo, Minas Gerais, e como professora de musicalização 

infantil há 5.  

Começou a se interessar por esse tema ao perceber a alegria e maior 

envolvimento das crianças quando era utilizado o violão em algumas de suas 

propostas, pois sempre buscou introduzir atividades musicais em suas aulas, 

sabendo que as tais são de suma importância para o desenvolvimento infantil. 

Procura sempre aperfeiçoar seus conhecimentos da área de Educação 

Musical a partir de cursos e palestras com profissionais como Margareth 

Darezzo, Caixola Musical, Marcelo Serralva, Débora Munhoz Barboni, entre 

outros.  

Sente-se realizada em sua profissão, pois, além de ser capaz de 

acompanhar e ajudar a promover o desenvolvimento de habilidades em seus 

alunos, cada aula conta com a presença de algo muito especial: o brilho no olhar 

e a alegria das crianças. 

Contatos: 

E-mail: glauciasouza036@gmail.com 

Instagram: @glaucia.souza.1614 

  

mailto:glauciasouza036@gmail.com
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Insetos 

Ivair Moreira 
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Insetos 

 

A educação musical, assim como o ensino de artes no geral, na maioria das 

vezes é vista como um conhecimento de menor importância, ou apenas como 

algo recreativo. No entanto, podemos ver a riqueza interdisciplinar que as 

diversas linguagens artísticas possibilitam. 

Há uma diversidade de estudos que apontam que a interdisciplinaridade é 

um fator de extrema importância para uma aprendizagem significativa. Mais do 

que aprender canções, é importante que elas dialoguem com outras áreas do 

conhecimento, mas que também, nós, enquanto educadores musicais, possamos 

despertar a consciência musical em crianças e jovens. 

No projeto a seguir, foi eleito o tema “insetos”, fazendo um diálogo direto 

com “Ciências” (principalmente nas áreas de Biologia e Geografia) e “Artes”. Na 

primeira aula, o inseto trabalhado foi a abelha: qual sua importância, 

curiosidades, espécies etc. Na parte musical, é apresentado à turma a música 

“Flight of the Bumblebee” de Nikolai Rimsky-Korsakov, onde os professores de 

“História” e “Artes” podem dialogar sobre o período nacionalista do século XIX. A 

parte musical está detalhada no projeto. 

Na terceira aula, foi eleita a cigarra como inseto a ser estudado. Como 

música motivadora, a canção do grande compositor e cantor brasileiro Milton 

Nascimento, “Cigarra”. Na versão estúdio, esta canção possui uma introdução 

pouco utilizada pelas músicas populares: atonalidade. Sobre o diálogo com as 

demais áreas do conhecimento, é seguida o mesmo caminho da aula 1. A letra 

desta canção também pode ser explorada sobre as particularidades do citado 

inseto. 

A partir da aula quatro, já é mais direcionada para a educação musical 

(leitura rítmica). No entanto, por se tratar de uma leitura simples, mesmo os que 

não são especialistas em música, conseguem trabalhar com a proposta. 

Ivair Moreira 
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Objetivos: 

• Levar os alunos a conhecerem mais sobre as abelhas e suas 

características; 

• Trabalhar a socialização e o respeito; 

• Vivenciar o ritmo com movimentos corporais. 

 

Nível de Ensino:  

• Fundamental 2 – 6º ano 

 

Duração da Atividade:  

• 45 minutos 

 

Recursos Didáticos Utilizados:  

• Computador com acesso à internet; caixa de som; 

• Áudio da música “Flight of the Bumblebee” de Nikolai Rimsky-Korsakov, 

disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=aYAJopwEYv8 em 

23/02/21; 
 

Desenvolvimento:  

Conversar com os alunos sobre os insetos – vocês sabem quais as 

características? Onde eles vivem? Direcionar a conversa para as abelhas: Você 

sabe quantas espécies existem? Todas produzem mel? Todas têm ferrão? Elas 

trabalham? Falar sobre a importância das abelhas para a humanidade. 

Chame os alunos para o Jogo a abelhas: Imitando o zumbido da abelha, 

faremos o jogo da abelha voando e pousando conforme a dinâmica do zumbido 

feita pelo(a) professor(a) – pode ser feito com a boca ou com algum instrumento 

musical. Durante o jogo, uma das crianças pode assumir a “direção” do jogo, 

fazendo o zumbido para conduzir o grupo.  

Em seguida, coloque o áudio da música “Flight of the Bumblebee” para que 

vivenciem o voo na música com movimentos corporais como foi feito durante o 

jogo. 

 

 

Insetos 
       Aula 1 – Abelhas 

     Pág. 1/1 

                                                                                           Ivair Moreira 

https://www.youtube.com/watch?v=aYAJopwEYv8


 

 Projetos Musicais para Sala de Aula – GRATUITO 
®Caixola Musical 2021 

contato@caixolamusical.com.br 
www.caixolamusical.com.br 

 

106 

 

 

 
 

Objetivos: 

• Estimular a percepção auditiva; 

• Estimular a atenção, concentração, percepção rítmica, trabalho em 

grupo e o gosto por novos repertórios musicais.  

• Trabalhar com a escrita não convencional; 

• Conhecer sobre o nacionalismo, características da música russa e 

suas influências. 
 

Nível de Ensino:  

• Fundamental 2 – 6º ano 

 

Duração da Atividade:  

• 45 minutos 

 

Recursos Didáticos Utilizados:  

• Folha A4 (uma para cada aluno);  

• Computador com acesso à internet, caixa de som;  

• Áudio da música “Flight of the Bumblebee” de Nikolai Rimsky-Korsakov, 

disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=aYAJopwEYv8 em 

23/02/21. 

  

Desenvolvimento:  

Retomar o que foi visto na aula anterior, a partir de nova apreciação, 

averiguar com a turma o que eles perceberam durante a escuta/apreciação. Fazer 

outra audição, deixar que vivenciem corporalmente a música com movimentos e 

depois registrar na folha o “caminho” da música. Questionar se a turma conhecia 

essa obra. Contar sobre o autor e a época (rapidamente sobre o nacionalismo, 

características da música russa e suas influências etc.). 

 

 

 

Insetos 
       Aula 2 – Abelhas 

     Pág. 1/1 

                                                                                           Ivair Moreira 

https://www.youtube.com/watch?v=aYAJopwEYv8
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Objetivos: 

• Estimular a percepção auditiva; 

• Conhecer a cigarra, seu som e suas características; 

 

Nível de Ensino:  

• Fundamental 2 – 6º ano 

 

Duração da Atividade:  

• 45 minutos 

 

Recursos Didáticos Utilizados:  

• Giz, lousa, computador com acesso à internet, caixa de som;  

• Imagem da cigarra (em anexo); 

• Áudio do som da cigarra, sugestão disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=DAeBlcX0y2I em 23/0 

• Áudio da música “Cigarra” (Milton Nascimento/Ronaldo Bas/tos), 

intérprete: Simone – sugestão disponível em: 

;https://www.youtube.com/watch?v=HfrpgiGB0yU em 23/02/21 (Caso 

o/a professor(a) desejar, pode cantar).  

 

Desenvolvimento:  

Retomar com a turma o que foi falado nas aulas anteriores, perguntar se 

eles conhecem outros tipos de insetos, direcionar para falar sobre a cigarra 

(Alguém aqui conhece a cigarra? Apresentar de forma sucinta algumas 

curiosidades como o quando e o porquê “cantam”, etc.)  

Caso alguém não conheça a cigarra, mostrar a imagem e seu som. Após 

essa sensibilização, apresentar para a turma a música “Cigarra” e falar 

rapidamente sobre os compositores e a intérprete. Pedir para a turma comparar 

a introdução da citada obra com o som original do inseto em questão.  

Se possível, fazer uma rápida análise da letra com a turma em relação 

algumas características apresentadas do citado inseto (a letra tem relação com a 

cigarra? Exemplos? etc.). 

 

 

Insetos 
       Aula 3 – Cigarra 

     Pág. 1/2 

                                                                                           Ivair Moreira 

https://www.youtube.com/watch?v=DAeBlcX0y2I
https://www.youtube.com/watch?v=HfrpgiGB0yU
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Objetivos: 

• Estimular a percepção auditiva; 

• Trabalhar a composição; 

• Trabalhar a escrita da partitura não convencional; 

• Estimular o trabalho em grupo.  
 

Nível de Ensino:  

• Fundamental 2 – 6º ano 

 

Duração da Atividade:  

• 45 minutos 

 

Recursos Didáticos Utilizados:   

• Caderno ou folha A4 (uma para cada aluno), giz, lousa; 
 

Desenvolvimento:  

Retomar com a turma as obras musicais apresentadas e apreciadas e os 

conteúdos trabalhados até o momento. Chamar a atenção sobre as obras “Flight 

of the Bumblebee” e a introdução da “Cigarra”. Qual foi a inspiração que os 

autores utilizaram para compor essa música? (exemplo: Inseto, mosquito, ovelha 

etc.) Utilizaram apenas som instrumental ou utilizaram objetos sonoros e sons 

corporais? 

Enfatizar a escuta (ouvir conscientemente) as ideias propostas pelas duas 

obras. Dividir a sala em grupos (mínimo dois grupos – cada grupo fica livre para 

o professor estipular a quantidade máxima de alunos).  

Deixar que os alunos vivenciem as duas músicas fazendo movimentos 

corporais de acordo com os sons ouvidos e convidar a turma a criar uma música 

com o som ambiente do local onde se encontram, orientá-los a registrar a 

composição em uma partitura não convencional para apresentar à sala. Como 

instrumentos, podem ser utilizados cadernos, canetas, carteiras etc. Dar entre 

05 e 10 minutos para a produção. Abrir espaço para apresentarem a música e a 

partitura. 

 

Insetos 
       Aula 4  – Composição 

     Pág. 1/1 

                                                                                           Ivair Moreira 
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Objetivos: 

• Trabalhar a composição; 

• Trabalhar leitura da semínima e sua pausa; 

• Estimular o trabalho em grupo.  

 

Nível de Ensino:  

• Fundamental 2 – 6º ano 

 

Duração da Atividade:  

• 45 minutos 

 

Recursos Didáticos Utilizados:   

• Giz, lousa; Computador, caixa de som;  

• instrumento percussivo, ou palmas; 

• Áudio da música “A Cigarra” (Milton Nascimento e Ronaldo Bastos – 

intérprete: Simone – disponível em 

https://www.youtube.com/watch?v=HfrpgiGB0yU) em 23/02/21; 

 

Desenvolvimento:  

Dizer aos alunos que a música tem sua própria escrita, seus códigos e 

apresentar à turma as figuras rítmicas semínima e o silêncio equivalente a ela 

(pausa), explicar que nessa música a figura da semínima e sua pausa terá valor 

de 1 tempo. Fazer exercícios de leitura, alternando a sua distribuição, o professor 

deverá escrever algumas sequencias na lousa. Exemplo:  

 

 

 

 

 

 

 

Insetos 
       Aula 5  –  Figuras Rítmicas 
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                                                                                           Ivair Moreira 

https://www.youtube.com/watch?v=HfrpgiGB0yU
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Depois que a turma tiver internalizado a lógica das figuras, acompanhar 

com palmas fazendo a leitura rítmica para a música “A Cigarra” (parte cantada).  

Sugestão de acompanhamento para a canção (apesar da música estar em 

compasso composto 6/8, a percussão seguirá um compasso binário). 

 

 

 

 

Os alunos podem ser indagados se podem ou não acompanhar a introdução 

com a proposta rítmica acima, e o porquê (sim ou não). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insetos 
       Aula 5  –  Figuras Rítmicas 
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                                                                                           Ivair Moreira 

Anotações: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
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Objetivos: 

• Trabalhar a composição; 

• Trabalhar leitura da semínima e sua pausa; 

 

Nível de Ensino:  

• Fundamental 2 – 6º ano 

 

Duração da Atividade:  

• 45 minutos 

 

Recursos Didáticos Utilizados:   

• Cartela com figuras rítmicas semínimas e o seu equivalente em silêncio – 

pausa (sugestão em anexo); 

 

Observação: É importante ver a quantidade de estudantes na sala para garantir 

que individualmente cada um tenha cinco figuras de som e cinco de silêncio para 

a atividade.  

 

Desenvolvimento:  

Retomar com a turma o que foi trabalhado na aula passada e também a 

composição e registro em uma partitura não convencional.  

Distribuir 10 (dez) cartelas com as figuras rítmicas para cada aluno (cinco 

de som e cinco de silêncio), e pedir para comporem uma sequência rítmica.  

Pedir para os/as alunos trocarem de lugar para lerem as composições de 

seus colegas. Elas podem ser executadas por palmas, voz, ou por qualquer outra 

via a gosto do aluno. 

 

 

 

 

Insetos 
       Aula 6  –  Composição Ritmos Irregulares 
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Anexo aula 6 – Projeto Insetos (Ivair Moreira) – Cartelas com semínima e pausa da semínima 
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Ivair Andre Moreira – é licenciado em “Ciências Sociais” pela Fundação 

Santo André (FSA) e “Música” pela Faculdade Integrada Cantareira (FIC) e 

especialista em “História” pela Pontifície Universidade Católica de São Paulo 

(PUC-SP – COGEAE). Atua na área da educação desde o ano de 2010, professor 

titular de cargo na Secretaria de Educação do Estado de São Paulo e recentemente 

ingressou ao plantel de professores do Colégio Caminhos e Colinas, onde leciona 

História, Geografia e Artes. É professor de violão e viola brasileira (conhecida 

também como “caipira”) e regente do Coral “Ora Pro Nobis” da “Paróquia Nossa 

Senhora Aparecida” do bairro de Moema, cidade de São Paulo-SP. 

 

 

Contatos: 

E-mail: Ivair_andre@hotmail.com 

WhatsApp: (11)98131-5649 
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Ritmando no fundo do mar 

Kelly Neves 
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Ritmando no fundo do mar 

 

 

Tudo a nossa volta tem ritmo. Desde as batidas do coração, a maneira como 

caminhamos, cantamos, dançamos… 

No entanto, trabalhar ritmo com as crianças e apresentar figuras rítmicas 

pode ser um desafio se não for feito de forma lúdica e prazerosa. 

Nesse projeto a partir canção Cuidado com o Tubarão, vamos apresentar a 

figura rítmica semínima somente depois que as crianças vivenciarem o ritmo da 

canção. Tornando assim essa descoberta divertida e significativa. 

Kelly Neves  
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Ritmando no fundo do mar 
       Aula 1 – Um tubarão diferente 

Pág. 1/3 

Kelly Neves 
 

 

 

 

 

 

 

Objetivos:   

• Desenvolver acuidade auditiva ao acompanhar gestos ou dançar; 

• Reconhecer elementos musicais básicos: frases, partes, elementos que se 

repetem etc. (a forma); 

 

Duração da Atividade:  

• 30 minutos 

 

Nível de Ensino:  

• 5 anos 

 

Recursos Didáticos Utilizados:  

• Recursos visuais para contar a história, pode ser usado: Fantoche de 

personagens, figuras de animais marinhos ou apenas ser representado os 

personagens através de expressão corporal do professor. 

• Áudio da canção: Cuidado com o Tubarão, disponível para download em: 

https://sun.eduzz.com/715068 em 23/02/21.  

 

Desenvolvimento:  

Cante uma canção de acolhida, de preferência uma que cite os nomes das 

crianças (sugestão de canção disponível para download em 

https://sun.eduzz.com/715068 em 23/02/21). 

Em seguida, crie um ambiente de “magia” dizendo que vai contar uma 

história.  

Para as crianças ficarem atentas, use uma canção que fale de história, uma 

caixinha de música com uma canção de ninar ou confeccione um “spray mágico”, 

 

 

 

https://sun.eduzz.com/715068
https://sun.eduzz.com/715068
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Ritmando no fundo do mar 
       Aula 1 – Um tubarão diferente 

Pág. 2/3 

Kelly Neves 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

esse recurso pode ser feito com qualquer spray pequeno (foto em anexo) coloque 

glitter colorido misturado com água dentro da embalagem, diga as crianças que 

esse spray mágico vai ajudá-los a entrarem no mundo da imaginação. Você pode 

colocar algo que dê um cheirinho gostoso misturado a água do spray, porém 

tome cuidado pois algumas crianças podem ser alérgicas a determinadas 

fragrâncias (foto em anexo). 

Conte a história: Um tubarão diferente (em anexo). 

Ao final da história, cante a canção “Cuidado com o Tubarão” com as 

crianças. Permita que eles dancem livremente e percebam os comandos dados 

no refrão da música. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemplo de glitter mágico, coloque água e brilhos na embalagem. 
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Ritmando no fundo do mar 
       Aula 1 – Um tubarão diferente 

Pág. 3/3 

Kelly Neves 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

UM TUBARÃO DIFERENTE 

(Autora: Kelly Neves) 

 

Binho andava meio desapontado pelas profundezas do oceano. Andava não, 

nadava. Afinal, sendo um tubarão, era assim que se movia com rapidez de um 

lugar para o outro. Entre corais e recifes Binho, nadava a procura de um amigo. 

Se sentia sozinho desde que havia sido banido pelo cardume, por lutar contra 

sua própria natureza e se tornar vegetariano. 

Sendo assim, pobre tubarão passou a vagar pelo oceano em busca de 

alguém para compartilhar seus dias. 

Acontece que nenhuma espécie que por ali vivia tinha coragem de se 

aproximar de Binho. Ninguém conhecia suas reais intenções e, ao avistá-lo, 

mesmo que de longe, sentiam que poderia se tornar a próxima refeição do 

“peixinho”. 

Não era muito comum um tubarão vegetariano. Na verdade, nunca antes 

ouviu-se falar de um, principalmente na sua espécie de tubarões brancos, que 

eram os mais temidos do oceano. 

Mas Binho estava decidido, e não se tornaria um predador, simplesmente 

porque tinha que ser assim. 

A busca de Binho parecia interminável, até que um dia.... (Ouça a canção: 

Cuidado com o Tubarão e descubra o final da história). 
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Ritmando no fundo do mar 
       Aula 2 – Brincadeira rítmica  

            com a canção “cuidado com o tubarão” 

Pág. 1/2 

Kelly Neves 
 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos:  

• Reconhecer elementos musicais básicos: frases, partes, elementos que se 

repetem etc. (a forma); 

• Interessar-se por músicas e jogos cantados; 

• Discriminar, diferenciar e reproduzir sons e ritmos; 

• Utilizar diferentes recursos sonoros. 

 

Duração da Atividade:  

• 30 minutos 

 

Nível de Ensino:  

• 5 anos 

 

Recursos Didáticos Utilizados:  

• Chocalhos de pulso (foto em anexo) 

• Chocalhos de tornozelos (foto em anexo) 

• Áudio da canção: Cuidado com o Tubarão, disponível para download em 

https://sun.eduzz.com/715068 em 23/02/21). 

 

Desenvolvimento:  

Cante uma canção de acolhida, de preferência uma que cite os nomes das 

crianças. 

Relembre a história “Um Tubarão diferente”. 

Em seguida, cante a canção. É importante que as crianças já dominem o 

refrão da música para realização dessa atividade. 

Distribua para todos os chocalhos de pé e mão. Permita que as crianças 

dancem livremente e  explorem  o  material.  Em seguida,  organize  a  atividade, 

 

https://sun.eduzz.com/715068
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Ritmando no fundo do mar 
       Aula 2 – Brincadeira rítmica  

            com a canção “cuidado com o tubarão” 

Pág. 2/2 

Kelly Neves 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

mostrando como brincar seguindo o refrão da música e mantendo o ritmo 

proposto. 

Chocalho de tornozelo: 

 

 

 

 

 

 

Faça o seu colocando sementes dentro de um potinho de leite fermentado. 

Vede bem de forma que as crianças não consigam abrir.  

Pegue uma tira de EVA de um tamanho que seja possível prender no 

tornozelo da criança e não fique muito apertado. Coloque velcro nas pontas do 

EVA em seguida cole o potinho no EVA. Agora é só colocar no tornozelo, bater o 

pé no chão e criar os ritmos desejados. 

 

 

Chocalho de pulso: 

 

 

 

 

 

 

Faça o seu costurando guizos em amarradores de cabelos. 

É importante os guizos ficarem bem firmes. 
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Ritmando no fundo do mar 
       Aula 3 – Conhecendo a semínima 

Pág. 1/5 

Kelly Neves 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos:  

• Conhecer a figura musical semínima; 

• Construir a figura musical semínima de dobradura (vídeo explicativo 

disponível no material de apoio). 

 

 

Duração da Atividade: 

• 30 minutos 

 

 

Nível de Ensino:  

• 5 anos 

 

 

Recursos Didáticos Utilizados:  

• Cartaz da figura musical semínima (sugestão em anexo). 

• Cartaz de associação rítmica visual (sugestão em anexo). 

• Playback da canção: Cuidado com o Tubarão, disponível para download em 

https://sun.eduzz.com/715068 em 23/02/21). 

 

 

Desenvolvimento:  

Relembre rapidamente o tema que está sendo trabalhado. Em seguida, 

apresente para as crianças o cartaz com a figura musical semínima. Pergunte se 

eles sabem o que significa essa figura.  

 

 

https://sun.eduzz.com/715068
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Ritmando no fundo do mar 
       Aula 3 – Conhecendo a semínima 

Pág. 2/5 

Kelly Neves 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depois que as crianças falarem, mostre o cartaz de associação rítmica visual 

e peça para as crianças fazerem o que a figura está orientando. 

Agora, coloque o playback da canção e observe se as crianças conseguem 

seguir o ritmo indicado seguindo a música instrumental. Use o cartaz de 

associação rítmica para auxiliar. 

Construa uma semínima de dobradura com as crianças para que eles levem 

para casa. (vídeo explicativo disponível no material de apoio em 

https://sun.eduzz.com/715068 em 23/02/21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anotações: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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Anexo 1 – Aula 3 (conhecendo a semínima) – Kelly Neves 
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Anexo 2 – Aula 3 (conhecendo a semínima) – Kelly Neves 
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Anexo 3 – Aula 3 (conhecendo a semínima) – Kelly Neves 



 

 Projetos Musicais para Sala de Aula – GRATUITO 
®Caixola Musical 2021 

contato@caixolamusical.com.br 
www.caixolamusical.com.br 

 

127 

 

Ritmando no fundo do mar 
       Aula 4 – Um ritmo, muitas  

possibilidades 

Pág. 1/1 

Kelly Neves 
 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos:  

• Conhecer a canção: Aventura no mar; 

• Entender que um mesmo ritmo pode ser realizado em canções diferentes.  

 

Duração da Atividade:  

• 30 minutos 

 

Nível de Ensino:  

• 5 anos 

 

Recursos Utilizados:  

• Materiais sonoros variados: Tambores, chocalhos 

• Áudio da canção: “Aventura no mar”, disponível no material de apoio para 

download em https://sun.eduzz.com/715068 em 23/02/21. 

 

Desenvolvimento:  

Após o momento de acolhida, conte as crianças que tem uma nova canção 

para apresentar. 

Ouça a canção previamente, entenda a história cantada e conte para as 

crianças. Em seguida, permita que dancem e se movimentem livremente 

conhecendo a música. 

Disponibilize materiais sonoros variados para as crianças brincarem com a 

canção.  

Relembre o ritmo trabalhado nas canções anteriores e sugira que realizem 

o mesmo ritmo na canção aventura no mar. 

Utilize tambores, chocalhos, materiais sonoros variados. 

 

 

 

https://sun.eduzz.com/715068
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Ritmando no fundo do mar 
       Aula 5 – Construção de um 

Ocean drum (tambor de mar) 

Pág. 1/1 

Kelly Neves 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos:  

• Construir um instrumento musical alternativo (foto em anexo). 

 

Duração da Atividade:  

• 1h (pode ser dividido em duas aulas) 

 

Nível de Ensino:  

• 5 anos 

 

Recursos Didáticos Utilizados:  

• Embalagem plástica de bolo; 

• Miçangas e peixinhos de feltro para enfeitar. 

 

Desenvolvimento:  

Para construir o instrumento é bem simples. 

Coloque miçangas dentro da embalagem de bolo, o 

atrito das miçangas com as ranhuras da embalagem vai 

emitir o som parecido com o som do mar. 

Enfeite colocando animais marinhos junto com as 

miçangas ou colocando recortes, desenhos de animais 

marinhos feitos pelas próprias crianças. Vede bem com 

fita ou cola quente. 

Permita que as crianças explorem as possibilidades sonoras do instrumento. 

Use o instrumento para acompanhar as canções trabalhadas (utilize o 

playback, disponível para download em https://sun.eduzz.com/715068 em 

23/02/21).  

 

 

 

https://sun.eduzz.com/715068%20em%2023/02/21
https://sun.eduzz.com/715068%20em%2023/02/21
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Kelly Neves é professora de Educação Infantil em Balneário Camboriú e 

educadora musical no mesmo município, cursou canto no Conservatório de Itajaí 

e desde 2012 passou a buscar conhecimento sobre a musicalização infantil 

através de experiências práticas vivenciadas com bebês e crianças bem 

pequenas. 

Acredita na ludicidade como ferramenta de ensino e aprendizagem e por 

conta disso, passou a compor canções infantis e criar histórias para envolver 

melhor seus alunos. 

Criadora do canal música e ação com Kelly Neves, em 2020 lançou a canção 

Voa Abelhinha usada por professores de diferentes lugares do Brasil e os livros: 

O Pulo do Sapinho, Nina a lagarta que queria voar e cantar. 

“O aluno se move pela aventura da descoberta terá uma 

experiência única e pessoal, relacionando sentimentos, 

imaginação e invenção”.  

John Paynter 

 

Contatos: 

WhatsApp: (47) 99670-1961 

Instagram: @kellyneves_neves 
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A pulga e o percevejo 

Kilson Gomes 
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A pulga e o percevejo 

 

 

 

Este projeto foi elaborado a partir da música de domínio público – Pulga e 

Percevejo para trabalhar de forma simples e lúdica conteúdos musicais e 

transversais, buscando estimular o desenvolvimento integral das crianças.  

Será trabalhado a expressão corporal, ritmo, movimentos, gestos, 

teatralidade, concentração, curiosidade sobre os insetos. Vivenciando cantar e 

tocar instrumentos em conjunto, de forma lúdica e prazerosa, contribuindo para 

a socialização e vínculo entre a turma. 

 

Kilson Gomes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Projetos Musicais para Sala de Aula – GRATUITO 
®Caixola Musical 2021 

contato@caixolamusical.com.br 
www.caixolamusical.com.br 

 

132 

 

 

 

 

Objetivos:   

• Levar os alunos a conhecerem mais sobre os insetos pulga e percevejo; 

• Vivenciar ritmos irregulares e regulares; 

• Estimular a criatividade das crianças;  

• Trabalhar a Socialização. 

 

Duração da Atividade: 

• 30 minutos 

 

 

Nível de Ensino:  

• Educação infantil (5 e 6 anos) 

 

 

Recursos Didáticos Utilizados: 

• Áudio “som de mola efeitos sonoros” disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=yOKVnicRiOQ  em 23/02/21; 

• Áudio da música de domínio público – Pulga e Percevejo. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=4uplwU12Qd8  em 23/02/21; (O 

professor pode optar por tocar voz e violão);  

• Figura representando a pulga e o percevejo (O professor deve procurar 

previamente essas figuras). 

• Chocalho ou objeto proposto pelo professor para que os alunos passem 

de mão em mão na brincadeira que será feita. 

 

 

 

 

 

A pulga e o percevejo 
       Aula 1 

     Pág. 1/2 

                                                                                           Kilson Gomes 

https://www.youtube.com/watch?v=yOKVnicRiOQ
https://www.youtube.com/watch?v=4uplwU12Qd8
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Desenvolvimento:  

Começar fazendo uma contextualização, mostrando para os alunos as 

figuras que representam a pulga e o percevejo. Perguntar se eles sabem que 

bichos são esses, dar dicas para que os alunos descubram qual bicho é. Perguntar 

quem já viu uma pulga? Quem já viu um percevejo? Onde vivem e como se 

locomovem? Responder e explicar para as crianças sobres esses dois insetos, 

interagindo através das figuras.  

No próximo momento perguntar para as crianças como seria o pulo da pulga 

e do percevejo, colocar o áudio “som de mola efeitos sonoros” para as crianças 

vivenciarem livremente o pulo da pulga e do percevejo ao som das molas. 

Em seguida apresentar a música “Pulga e Percevejo” acompanhando o áudio 

da música e cantando, deixando as crianças livres, para   pular e dançar 

interpretando o pulo dos insetos.  

Depois organizar as crianças em círculo e entregar dois chocalhos para que 

as crianças passem de mão em mão ao som da música. Combinar com as 

crianças, quando a música parar, as duas pessoas que estiverem segurando os 

chocalhos irão trocar de lugar uma com a outra imitando o pulo da pulga e do 

percevejo com o chocalho na mão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A pulga e o percevejo 
       Aula 1 
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                                                                                           Kilson Gomes 

Anotações: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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Objetivos: 

• Trabalhar a expressão corporal e teatralidade;  

• Desenvolver a percepção rítmica;  

• Trabalhar andamento e intensidade; 

• Estimular a concentração. 

 

Duração da Atividade: 

• 30 minutos 

 

Nível de Ensino:  

• Educação infantil (5 e 6 anos) 

 

Recursos Didáticos Utilizados: 

• Áudio da música de domínio público – Pulga e Percevejo. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=4uplwU12Qd8 em 23/02/21; (O 

professor pode optar por tocar voz e violão);  

 

Desenvolvimento: 

Ao chegar na sala, relembrar o que foi conversado sobre os insetos na aula 

anterior. Chamar os alunos para cantar a música novamente.  

Agora você irá lançar um desafio para os alunos.  

O desafio será para que eles batam palmas acompanhando as suas palmas. 

Você irá cantar a música a capela (sem o áudio) lentamente para que os alunos 

acompanhem as batidas, mas sempre deixando livres sem corrigi-los.  

 

 

 

 

 

A pulga e o percevejo 
       Aula 2 
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                                                                                           Kilson Gomes 

https://www.youtube.com/watch?v=4uplwU12Qd8
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Em seguida aumentar o andamento. Dessa forma brincar com o andamento 

da música aumentando e diminuindo. E da mesma forma a intensidade tocando 

bem alto e bem baixinho. 

 

Para o professor Bater Palmas nas sílabas em negrito: 

 

Tor-ce re-tor-ce pro-cu-ro, mas não ve -  jo 

Não sei se e-ra a pul-ga ou se e-ra o per-ce-ve-jo 

A pul-ga e o per- ce- ve-jo fi-zeram u-ma com-bi-na- ção 

Fi-ze-ram se-re-na-ta de-bai-xo do meu col- chão 

 

Logo após, com as crianças em círculo propor alguns movimentos e gestos 

a serem executados conforme a letra da música: 

 

“Torce retorce”:  coçar partes do corpo 

“Procuro, mas não vejo”: Fazer gesto de procurar. 

“Não sei se era a pulga ou se era o percevejo: ”: Pular na sílaba “pul” 

da palavra pulga e na sílaba “ve” da palavra percevejo. 

“A pulga e o percevejo fizeram uma combinação”: juntar os dedos 

indicadores ao ouvir a palavra “combinação”. 

“Fizeram serenata embaixo do meu colchão”:  fazer um microfone 

com a mão ao ouvir “fizeram serenata” e  

“Embaixo do   meu colchão” apontar para baixo do colchão. 

 

 

 

A pulga e o percevejo 
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Objetivos: 

• Apreciação de instrumentos percussivos; 

• Conhecer o timbre dos instrumentos, clave e chocalho; 

• Despertar curiosidades sobre serenatas; 

• Estimular a pulsação rítmica;  

• Socializar;  

• Estimular a atenção e coordenação motora;  

 

Duração da Atividade: 

• 30 minutos 

 

Nível de Ensino: 

• Educação infantil (5 e 6 anos) 

 

 

Recursos Didáticos Utilizados: 

• Áudio da música de domínio público – Pulga e Percevejo. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=4uplwU12Qd8 em 23/02/21; (O 

professor pode optar por tocar voz e violão);  

• Claves, chocalhos 

• Áudio com o som das Claves disponível em:  

https://www.youtube.com/watch?v=B-6GBYEBjCU em 23/02/21; 

• Áudio com som de chocalho disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=x_9D3horFI4&ab_channel=EditoraCe

duca em 23/02/21. 

 

 

 

A pulga e o percevejo 
       Aula 3 
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                                                                                           Kilson Gomes 

https://www.youtube.com/watch?v=4uplwU12Qd8
https://www.youtube.com/watch?v=B-6GBYEBjCU
https://www.youtube.com/watch?v=x_9D3horFI4&ab_channel=EditoraCeduca
https://www.youtube.com/watch?v=x_9D3horFI4&ab_channel=EditoraCeduca
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Desenvolvimento: 

Apresentar para os alunos os sons dos instrumentos percussivos: Clava e 

chocalho. Agora em círculo os alunos irão apreciar o som dos instrumentos, cada 

aluno irá tocar os instrumentos livremente passando para o colega ao lado até 

que todos apreciem o som. Logo após, perguntar para os alunos quem quer 

imitar a pulga e quem quer imitar o percevejo. Entregar clavas para os alunos 

que quiserem imitar a pulga e o chocalho para os alunos que quiserem imitar o 

percevejo. 

Áudio com som das claves (perguntar para as crianças qual instrumento está 

tocando no áudio), logo após, apresentar as claves para as crianças, com a figura 

de um par de claves ou o próprio instrumento, caso tenha na sala. Combinar com 

as crianças quem vai tocar a clave, a pulga ou o percevejo? 

Áudio com o som do chocalho (perguntar para as crianças qual instrumento 

está tocando), logo após, apresentar o chocalho para as crianças com a figura do 

chocalho ou o próprio instrumento, caso tenha em sala. Combinar com as 

crianças que o outro bicho irá tocar o chocalho. 

Agora em círculo os alunos irão apreciar o som dos instrumentos percussivos, 

cada aluno irá tocar os instrumentos livremente passando para o colega ao lado 

até que todos apreciem o som dos instrumentos. 

No próximo momento, no mesmo círculo perguntar para os alunos quem quer 

representar a pulga e quem quer representar o percevejo, entregar claves para 

os alunos que quiserem representar o inseto que irá tocar a clave. E entregar os 

chocalhos para os alunos que quiserem representar o inseto que irá tocar o 

chocalho.  
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Demonstrar para os alunos como deve ser tocado os instrumentos e cantar a 

música para que os alunos acompanhem o professor tocando o instrumento nas 

partes em negrito da letra da música: 

 

Tor-ce re-tor-ce pro-cu-ro, mas não ve -  jo 

Não sei se e-ra a pul- ga ou se e-ra o per-ce-ve-jo 

A pul- ga e o per- ce- ve-jo fi-zeram u-ma com-bi-na- ção 

Fi-ze-ram se-re-na-ta de-bai-xo do meu col- chão 
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Kilson Gomes é Musicoterapeuta e Educador Musical. Atua a 7 anos na área 

da Educação, utilizando uma metodologia de trabalho humanizada e acolhedora 

que visa o desenvolvimento integral da criança. Criador do Programa Kilsong – 

Vivências Musicais, que tem como proposta o bem-estar da criança e da família 

no campo educacional, por meio da Educação Musical, e no âmbito da saúde, 

através da Musicoterapia. 

 

 

 

 

 

Contatos: 

E-mail: contatokilsongomes@gmail.com 

Instagram: kilsongmusica  
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Instrumentos musicais e 

orquestras musicais 

Laila Gomes 
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Instrumentos musicais e  

orquestras musicais 

 

 

 

Esse projeto foi desenvolvido pensando na possibilidade de trabalhar alguns 

tipos de instrumentos musicais presentes em uma orquestra, tal como seus 

nomes, timbres e formas de tocar. Foi desenvolvido para a turma do fundamental 

1, especificamente com o 3° ano, mas é totalmente adaptável a qualquer turma. 

Para isso, foram desenvolvidas 7 aulas sequenciais na qual os alunos 

visualizam, escutam e vivenciam de forma lúdica e prazerosa cada atividade 

proposta, utilizando alguns objetos como tecidos coloridos, lápis de cor, folhas, 

tampas de panela e muitas músicas para ouvirem. 

Acima de tudo, esse projeto tem como principais objetivos musicais: 

apresentar uma variedade de instrumentos musicais; estimular a percepção 

auditiva através dos timbres utilizados; conhecer as diferenças presentes entre 

cada instrumento; descobrir como é formada uma orquestra de acordo com os 

seus naipes; vivenciar músicas instrumentais; estimular a atenção, concentração, 

percepção rítmica, trabalho em grupo e o gosto por novos repertórios musicais.  

O projeto conta também com alguns conteúdos transversais, como: 

trabalhar com a escrita convencional e não convencional, promovendo assim uma 

melhor coordenação motora; estimular os movimentos corporais como um todo; 

estimular o uso de objetos do nosso cotidiano, fazendo observações como suas 

formas, tamanhos e sons; falar sobre a alimentação saudável através dos 

vegetais, por exemplo, e como eles podem se transformar em incríveis fontes 

sonoras. 

 

 

 

 

Laila Gomes 
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Objetivos: 

• apresentar uma variedade de instrumentos musicais;  

• estimular a percepção auditiva através dos timbres utilizados; 

• conhecer as diferenças presentes entre cada instrumento;  

• descobrir como é formada uma orquestra de acordo com os seus 

naipes;  

 

Duração da Atividade:  

• 50 minutos. 

 

Nível de Ensino:  

• Fund. 1 (3° ano) 

 

Recursos Didáticos Utilizados:  

• Cartela com imagens de alguns instrumentos musicais (disponível em 

anexo);  

• Som do Violino, disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=TDwQ2UHDYQM em 22/01/21; 

• Música Hallelujah tocada pelo Violino, disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=W_lUyW_SJ8o  22/01/21; 

• Som da Harpa, disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=zEBqdexBfYc em 22/01/21; 

• Som do Piano, disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=iqmFNBPRVGg em 22/01/21; 

• Música “Closer” no piano tocada por Constantino Carrara, disponível em 

https://www.youtube.com/watch?v=n1yS7WdYLZ8 em 22/01/21; 
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• Som da Flauta Transversal, disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=t12fdk76wD4 em 22/01/21; 

• Música “Havana” na Flauta tocada por Melissa, disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=is68rlOzEio em 22/01/21; 

• Música “Perfect” no Saxofone tocado por “Graziatto”, disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=QMH6S_X9qSg em 22/01/21; 

• Som do fagote executado por Michele Bowen, disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=WXwKj_Jvf_s em 22/01/21; 

• Som dos Tímpanos, disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=NFtOUzH_9Ys em 22/01/21; 

• Som do Xilofone, por André Frias, disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=Fet6TdBcw_s em 22/01/21; 

• Som dos Pratos, disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=9LBCaTvYYMA&feature=emb_logo 

em 22/01/21; 
  

Desenvolvimento:  

Conversar com os alunos sobre os instrumentos musicais: perguntar se eles 

conhecem algum instrumento, se sabem tocar algum ou se alguém faz aula de 

música fora da escola, se eles têm algum instrumento musical em casa, se têm 

algum preferido, se alguém na família deles toca algum instrumento. Perguntar 

também se alguém já viu uma orquestra e dizer que uma orquestra é quando 

vários instrumentos musicais se agrupam e tocam todos juntos vários tipos de 

músicas. 

Entregar a cartela de instrumentos musicais (uma para cada aluno) e 

perguntar se eles sabem os nomes daqueles instrumentos. Logo em seguida, 

ajudar os alunos a escreverem os nomes de cada instrumento musical presente 

na cartela. Seguindo em ordem horizontal para os nomes dos instrumentos: 

Violino, Tímpanos, Saxofone, Flauta transversal, Harpa, Pratos, Xilofone, Fagote 

e Piano. 

Agora, colocar os vídeos de cada instrumento para que eles possam ouvir 

os sons e verem como o instrumento é tocado. 
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Nome do Aluno: 

Anexo Aula 1 – Projeto Instrumentos musicais e orquestras musicais (Laila Gomes) – Cartela de Instrumentos 
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Objetivos: 

• apresentar uma variedade de instrumentos musicais;  

• estimular a percepção auditiva através dos timbres utilizados; 

• conhecer as diferenças presentes entre cada instrumento;  

• descobrir como é formada uma orquestra de acordo com os seus naipes;  

• vivenciar músicas instrumentais;  

 

Duração da Atividade: 

• 50 minutos. 

 

Nível de Ensino:  

• Fund. 1 (3° ano). 

 

Recursos Didáticos Utilizados:  

• Cartela de instrumentos musicais (a mesma da aula passada); 

• Lápis de cor vermelho, azul e amarelo;  

• Link dos instrumentos musicais (disponíveis da “Aula 01”). 

 

Desenvolvimento:  

Retomar a aula anterior e relembrar o que fizemos/aprendemos. 

Assistir aos vídeos novamente para relembrar. Perguntara eles se todos os 

instrumentos são tocados da mesma forma. Explicar (de acordo com as respostas 

deles), alguns instrumentos são tocados através de suas cordas, outros através 

do nosso sopro e outros através de batidas ou chacoalhadas/agitos. 

Pedir que os alunos pintem o quadradinho ao lado dos instrumentos na  

cartela:  de  cor  amarela, os   instrumentos   que  o  som  é reproduzido através  
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de cordas (violino, harpa e piano). Depois, que pintem de vermelho os 

instrumentos cujo som é reproduzido pelo nosso sopro (flauta transversal, 

saxofone e fagote). Por fim, que pintem de azul todos os instrumentos que o 

som é reproduzido através de batidas/chacoalhadas/agitos/raspagem 

(tímpanos, xilofone e pratos). 

Explicar aos alunos que assim como nós, os instrumentos também possuem 

famílias. Existem 3 tipos de famílias dos instrumentos musicais: a família de 

Cordas, que são todos os instrumentos que o som é reproduzido através das 

cordas e que pintamos de amarelo (existem outros também). A família de Sopro, 

que são todos os instrumentos cujo som é reproduzido através do nosso sopro 

e que pintamos de vermelho (também existem outros) e a família de Percussão, 

que são os instrumentos cujo som é reproduzido através de batidas, agito ou 

raspagem e que pintamos de azul (também existem outros instrumentos dessa 

família). 
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Objetivos: 

• estimular a percepção auditiva através dos timbres utilizados; 

• conhecer as diferenças presentes entre cada instrumento;  

• vivenciar músicas instrumentais;  

• estimular a atenção, concentração, percepção rítmica, trabalho em 

grupo e o gosto por novos repertórios musicais.  

• estimular os movimentos corporais como um todo;  

 

Duração da Atividade:  

• 50 minutos. 

 

Nível de Ensino:  

• Fund. 1 (3° ano). 

 

Recursos utilizados: 

• Panos coloridos (um para cada aluno) – escolher duas cores, por exemplo, 

azul e vermelho (cada pano simbolizará um instrumento); 

• Vídeo “A Primavera | Sonata para piano e violino, nº 5 | Beethoven 250” – 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=_KFbfDqTm7M em 

22/01/21(iniciar o vídeo no tempo 09 minutos e 17 segundos). 

 

Desenvolvimento:  

Retomar as aulas passadas e relembrar o que aprendemos. 

Relembrar com os alunos sobre a família das Cordas. Dizer eles irão ouvir 

agora uma música sendo executada por dois instrumentos musicais (não dizer 

os nomes deles por enquanto). 
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Colocar apenas o áudio do link “A primavera”, acima e perguntar aos alunos 

quais instrumentos eles estão ouvindo (espera-se que eles digam violino e 

piano), depois mostre o vídeo para que vejam os instrumentos sendo tocados. 

Coloque a música novamente e orientar os alunos que se movimentem 

conforme o som do piano. Quando o piano estiver tocando, todos deverão se 

movimentar de acordo com o seu som: andamento (sons rápidos = movimentos 

rápidos; sons lentos = movimentos lentos), intensidade (sons fortes = 

movimentos corporais fortes; sons fracos = movimentos corporais fracos) e 

assim por diante. Podendo deixar a música pelo tempo que você quiser. 

Colocar a música novamente e orientar os alunos que se movimentem dessa 

vez conforme o som do violino. Quando o violino estiver tocando, todos deverão 

se movimentar de acordo com o seu som: andamento (sons rápidos = 

movimentos rápidos; sons lentos = movimentos lentos), intensidade (sons fortes 

= movimentos corporais fortes; sons fracos = movimentos corporais fracos) e 

assim por diante. Podendo deixar a música pelo tempo que você quiser. 

Agora os alunos serão divididos em dois grupos: o primeiro grupo receberá 

os panos vermelhos (ou da cor escolhida pelo professor) que representará o som 

do piano e o segundo grupo receberá os panos azuis, que representará os 

violinos. 

Os alunos deverão interpretar a música de acordo com o seu instrumento: 

o grupo do piano irá se movimentar de acordo com os sons do piano e o grupo 

do violino irá se movimentar de acordo com os sons do violino. É importante 

levar as crianças a escutarem com muita atenção o instrumento que ela está 

representando. Você pode trocar os grupos depois. 
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Objetivos: 

• Estimular a percepção auditiva através dos timbres utilizados; 

• Vivenciar músicas instrumentais;  

• Estimular a atenção, concentração, percepção rítmica, trabalho em 

grupo e o gosto por novos repertórios musicais.  

• Trabalhar com a escrita convencional e não convencional, 

promovendo assim uma melhor coordenação motora;  

 

Duração da Atividade:  

• 50 minutos. 

 

Nível de Ensino:  

• Fund. 1 (3° ano). 

 

Recursos Didáticos Utilizados:  

• Uma folha sulfite para cada aluno;  

• Lápis de cor (deixar os alunos escolherem cada um sua cor); 

• Vídeo “Música no Fagote, por Michele Bowen” – Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=WXwKj_Jvf_s em 22/01/21; 

 

Desenvolvimento:  

Retomar a aula passada e relembrar a atividade que fizemos com a Família 

das Cordas. 

Dizer que na aula de hoje, nós vivenciaremos uma outra família, a de Sopro. 

Colocar a música do link acima e perguntar qual é o nome desse instrumento 

musical (espera-se que os alunos digam fagote, após as respostar, mostre o 

vídeo para que vejam que se trata do fagote  e  como  é tocado.  

 

 

Instrumentos musicais e orquestras musicais 
       Aula 4 – Vivenciando os instrumentos de sopro 

     Pág. 1/2 

                                                                                           Laila Gomes 

https://www.youtube.com/watch?v=WXwKj_Jvf_s


 

 Projetos Musicais para Sala de Aula – GRATUITO 
®Caixola Musical 2021 

contato@caixolamusical.com.br 
www.caixolamusical.com.br 

 

150 

 

 

 

 

 

       Pedir que os alunos prestem bastante atenção em toda a música porque irão 

fazer uma atividade muito legal com ela. 

Entregar a folha sulfite para os alunos e pedir que cada um escolha um lápis 

de cor (eles podem escolher a cor de acordo com o que sentiram ao ouvir a 

música). Agora, colocar a música mais uma vez e explicar que eles irão desenhar 

na folha os movimentos que eles estão percebendo no decorrer da música. 

 

Por exemplo:  

movimentos rápidos = desenhos/rabiscos rápidos;  

sons agudos = movimentos para cima;  

sons graves = movimentos para baixo;  

sons curtos = riscos curtos/pequenos;  

sons longos = riscos grandes; e assim por diante.  

Eles deverão desenhar o que estiverem sentindo ao ouvir a música. 

 

Ao terminar a música, fazer uma comparação com os desenhos dos alunos 

para que eles vejam o que os outros amigos sentiram ao ouvirem a mesma 

música que eles. Os sentimentos e sensações podem ser bem diferentes de um 

para o outro. 

Pode ser feito uma exposição pela sala de aula dos desenhos feitos pelos 

alunos. 

 

Observação: 

Para próxima aula, pedir que cada aluno leve 2 pratos de alumínio (tampas de 

panelas) 
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Objetivos: 

• Estimular a percepção auditiva através dos timbres utilizados; 

• Conhecer as diferenças presentes entre cada instrumento;  

• Vivenciar músicas instrumentais;  

• Estimular a atenção, concentração, percepção rítmica, trabalho em 

grupo e o gosto por novos repertórios musicais.  

• Estimular os movimentos corporais como um todo;  

• Estimular o uso de objetos do nosso cotidiano, fazendo observações 

como suas formas, tamanhos e sons;  

 

Duração da Atividade:  

• 50 minutos. 

 

Nível de Ensino:  

• Fund. 1 (3° ano) 

 

Recursos utilizados:  

• 2 tampas de cozinha para cada aluno (foi pedido na aula anterior). 

• Vídeo “Beethoven Sinfonia n° 9” – Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=7dXFcOR4XFI em 22/01/21. 

 

Desenvolvimento:  

Recordar a aula passada e relembrar a atividade que fizemos com a Família 

de Sopro. 

Colocar o vídeo disponível no link acima para os alunos ouvirem. Perguntar 

qual é esse instrumento e de qual família ele pertence (espera-se que os alunos 

falem que são os pratos da família de Percussão). Deixe  
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os alunos assistirem ao vídeo inteiro e pedir que prestem bastante atenção nos 

movimentos realizados pelos pratos. 

Pedir que os alunos se levantem. Dizer que vamos imitar o som dos pratos 

utilizando as nossas mãos. Cada vez que os pratos tocarem nós tocaremos da 

mesma forma, porém utilizando as nossas mãos. Pode ser feito parte por parte 

da música, pois as sequencias se repetem várias vezes e depois mudam. 

Levar os alunos a prestarem atenção na intensidade que o músico está 

tocando, ora forte ora fraco (assim os alunos devem fazer também). 

Vamos agora tocar com as tampas de cozinha. Cada aluno deverá pegar as 

tampas (pedidas na aula anterior) e realizarem os mesmos movimentos das 

palmas, agora utilizando os pratos. 

Estimular os alunos a tocarem vivenciando a música proposta. 
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Objetivos: 

• Apresentar uma variedade de instrumentos musicais;  

• Estimular a percepção auditiva através dos timbres utilizados; 

• Conhecer as diferenças presentes entre cada instrumento;  

• Descobrir como é formada uma orquestra de acordo com os seus naipes;  

• Estimular a atenção, concentração, percepção rítmica, trabalho em grupo 

e o gosto por novos repertórios musicais.  

 

Duração da Atividade: 

• 50 minutos. 

 

Nível de Ensino:  

• Fund. 1 (3° ano) 

 

Recursos utilizados: 

• Vídeo da orquestra sinfônica (música de Tchaikovsky) – Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=sNtg3J9c8KY em 22/01/21; 

• Vídeo da orquestra sinfônica (Música da Disney) – Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=vSRhtsW-hzk em 22/01/21; 

  

Desenvolvimento:  

Perguntar aos alunos se eles já viram uma orquestra sinfônica.  

Dizer que existem vários tipos de orquestras com tamanhos diferentes, 

repertórios variados quantidade de músicos diferentes também, por exemplo, 

uma orquestra sinfônica apresenta em média 80 músicos, cada qual com o seu 

instrumento musical. Os instrumentos são disponibilizados no palco de acordo 

com a sua família, como já aprendemos. 
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Vamos assistir uma música tocada por uma orquestra.  

Apresentar o vídeo da orquestra sinfônica tocando uma obra do compositor 

Tchaikovsky. 

Perguntar se eles já conheciam essa música, o que eles acharam? O que eles 

sentiram ao ouvi-la? Quais instrumentos eles conseguiram identificar? 

Dizer que as orquestras, ao contrário do que muitos pensam, não tocam 

apenas música clássica, elas podem tocar qualquer música. Apresentar então o 

vídeo da orquestra tocando uma música da Disney. 

Perguntar se eles já conheciam essa música, o que eles acharam? O que eles 

sentiram ao ouvi-la? Quais instrumentos eles conseguiram identificar? 

Agora nós iremos até a sala de informática (ou passar a pesquisa para casa) 

para que cada aluno pesquise um vídeo de uma orquestra tocando uma música 

que eles gostem ou que já conhecem.  Pedir que anotem as pesquisas no caderno 

de música. 
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Objetivos: 

• Estimular a atenção, concentração, percepção rítmica, trabalho em grupo 

e o gosto por novos repertórios musicais.  

• Falar sobre os vegetais e como eles podem se transformar em incríveis 

fontes sonoras. 

 

Duração da Atividade:  

• 50 minutos. 

 

Nível de Ensino:  

• Fund. 1 (3° ano) 

 

Recursos utilizados:  

• Vídeo “Asa Branca – Orquestra de Objetos Desinventados” – Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=rfz_9ctvunE em 22/01/21; 

• Vídeo da “Orquestra de Vegetais” – Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=HjXJkEEWNHY em 22/01/21; 

• Vídeo da “Orquestra de Vegetais” – Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=hpfYt7vRHuY em 22/01/21; 

• Vídeo da “Orquestra de Vegetais” – Disponível em:  

https://www.youtube.com/watch?v=ZUADjV_QVNk em 22/01/21. 

 

Desenvolvimento:  

Explicar aos alunos que não são apenas os instrumentos musicais que fazem 

sons e músicas. Os objetos do nosso cotidiano também podem fazer sons  muito  

interessantes. Procurar  junto  com  os  alunos,  alguns  objetos que fazem sons 

 

 

 

Instrumentos musicais e orquestras musicais 
       Aula 7 – Orquestras diferentes 

     Pág. 1/2 

                                                                                           Laila Gomes 

https://www.youtube.com/watch?v=rfz_9ctvunE
https://www.youtube.com/watch?v=HjXJkEEWNHY
https://www.youtube.com/watch?v=hpfYt7vRHuY
https://www.youtube.com/watch?v=ZUADjV_QVNk


 

 Projetos Musicais para Sala de Aula – GRATUITO 
®Caixola Musical 2021 

contato@caixolamusical.com.br 
www.caixolamusical.com.br 

 

156 

 

 

 

 

 

pela sala de aula (vivenciar, pesquisar, contextualizar, ouvir, tocar). 

Mostrar para os alunos que existe um grupo de homens e mulheres que 

gostam tanto de sons de objetos, que eles fazem até música com esses objetos. 

Esse grupo se chama “Orquestra de Objetos Desinventados”. Vamos ouvir uma 

música conhecida, chamada Asa Branca, tocada por eles.  Colocar a música “Asa 

Branca – Orquestras de Objetos Desinventados”. 

Perguntar quais objetos foram utilizados, se eles gostaram dos sons, o que 

sentiram ao ouvir etc. 

Agora dizer que existe um outro grupo que também faz música mas não 

com instrumentos musicais e nem com objetos. Esse grupo faz música com 

alimentos (especificamente  com vegetais). Mostrar os vídeos da Orquestra de 

Vegetais para os alunos. 

Perguntar o que eles acharam, se gostaram dos sons, o que sentiram etc. E 

por fim, lembrá-los que a música pode ser executada por diferentes maneiras. 
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Meu nome é Laila Gabrielly de Lima Gomes, tenho 22 anos, sou formada em 

Pedagogia pela Faculdade de Educação São Luís (Jaboticabal/SP). 

Iniciei meus estudos musicais aos 6 anos de idade, em um curso de piano, 

no Conservatório da minha cidade (Escola Técnica de Artes Municipal), 

Taquaritinga/SP. Aos 17 anos me formei e comecei a lecionar aulas de 

Musicalização para as turmas do Fundamental 1 em uma escola municipal da 

cidade.  

Atualmente leciono em um Colégio Particular com turmas desde o Maternal 

até os Anos Finais do Ensino Fundamental. Também dou aulas particulares de 

piano e órgão eletrônico. Além disso, sou integrante da Two Ellos, uma dupla de 

Assessoria Musical criada para tocar em eventos em geral. 

 

Contatos: 

Instagram: @lailagms 

e-mail: lailalgomes@live.com 
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Copos Musicais Brincantes 

Luciene Moura 
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Copos Musicais Brincantes 

 

As atividades foram elaboradas pensando no desenvolvimento musical das 

crianças de forma lúdica e prazerosa.  

O objetivo dessas sequência de atividades é propor práticas de exploração 

das várias possibilidades e percussão rítmica com o copo, e com esses sons 

produzidos levar a criança à descoberta e a criatividade.  

 

Luciene Moura 
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Objetivos:  

• Introduzir o elemento ritmo de forma lúdica; 

• Trabalhar a socialização; 

• Explorar as diversas possibilidades sonoras do copo. 

 

Duração da Atividade:  

• 50 minutos 

 

Nível de Ensino:  

• Fundamental II 

 

Recursos Didáticos Utilizados:  

• Copos de plásticos 

• Vídeo 1 explicativo, disponível para consulta em: 

https://www.youtube.com/watch?v=ihYnu5SVT8k em 23/02/21; 

 

Desenvolvimento: 

Conversar com alunos sobre possibilidades sonoras com objetos do nosso 

cotidiano. Distribuir os copos para os alunos e apresentar o ritmo com os copos 

conforme o vídeo 1 explicativo, mas sem falar o nome. 

Vivenciar o ritmo até que todos aprendam sem falar o nome, fazendo apenas 

o ritmo dos copos. 

Depois, o professor irá lançar o desafio do nome. Agora mostre o ritmo com 

o copo falando o seu nome. Assim que o professor se apresentar, cada aluno 

deverá fazer o mesmo, falando seu nome e tocando o ritmo proposto no vídeo. 
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Após esse momento de socialização, estimular os alunos a explorarem os 

diferentes sons que podem ser produzidos pelo copo. 

Cada aluno poderá mostrar uma improvisação com os copos 

 

Exemplo: 

Frase 

falada 

Meu nome é 

 

Luci    e   ne 

 

e    eu     gos to 

 

 

de  tocar 

 

 

Batida do 

copo 

---     x              x                 xx              

x 
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Objetivos:  

• Introduzir o elemento ritmo de forma lúdica; 

• Trabalhar a socialização; 

• Realizar improvisações com os timbres dos copos. 

 

Duração da Atividade:  

• 50 minutos  

 

Nível de Ensino:  

• Fundamental II 

 

Recursos Didáticos Utilizados:  

• Copos de plástico; 

• Vídeo 1 explicativo, disponível para consulta em: 

https://www.youtube.com/watch?v=ihYnu5SVT8k em 23/02/21; 

 

Desenvolvimento:  

• Relembrar o que foi feito na aula anterior 

• Distribuir os copos e convidar os alunos a executarem o ritmo que 

aprenderam na aula passada. 

• Explicar para os alunos sobre o que é uma improvisação, lembrando o que 

eles fizeram na aula anterior. Nesse momento o professor pode dar 

exemplos de improvisações. 

• Sentados em roda, os alunos irão realizar todos juntos a sequência rítmica 

do vídeo 1 da aula 1, mas sem falar o nome. Ao término de cada execução, 

todos param e um aluno executa uma improvisação, voltando depois todos 

juntos no ritmo principal. 
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Objetivos:  

• Introduzir o elemento ritmo de forma lúdica; 

• Trabalhar a repetição 

• Desenvolver a atenção 

• Vivenciar a lateralidade e coordenação motora 

 

 

Duração da Atividade:  

• 50 minutos 

 

 

Nível de Ensino:  

• Fundamental II 

 

Recursos Didáticos Utilizados:  

• Copos de plásticos; 

• Vídeo 2  explicativo, disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=xnmWSsxxOEo em 23/02/21; 

 

Desenvolvimento:  

Pedir aos participantes para formarem uma roda, sentados.  

Distribuir os copos e explicar como funcionará atividade conforme vídeo 2.  

Um aluno inicia o jogo do eco cantando uma pequena frase rítmica que 

combine as sílabas: 

TA (batida na mesa);  

TUM (bate o copo na mesa). 
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EXEMPLO: 

 

Frases                                       Repetição 

Tá Tum                                     Tá Tum  

Tum Tum Tá                             Tum Tum Tá 

Tá Tum Tá                                Tá Tum Tá 

Tum Tá Tum Tum                     Tum Tá Tum Tum 

Tá Tá Tum Tum                        Tá Tá Tum Tum 

 

1ª variação: ouvir a frase e realizar na forma inversa.  

 

EXEMPLO: 

 

Frases                                       Repetição 

Tá Tum                                     Tum Tá 

Tum Tum Tá                             Tá Tá Tum 

Tá Tum Tá                                Tum Tá Tum 

Tum Tá Tum Tum                    Tá Tum Tá Tá 

Tá Tá Tum Tum                       Tum Tum Tá Tá 

 

2ª variação: executar as frases só com os copos (sem voz) 
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Objetivos:  

• Introduzir o elemento ritmo de forma lúdica; 

• Trabalhar a socialização; 

• Apreciar ritmos com copo 

 

Duração da Atividade:  

• 50 minutos 

 

Nível de Ensino:  

• Fundamental II 

 

Recursos Didáticos Utilizados:  

• Copos de plástico; 

• Vídeo Cups!! – Pitch Perfect – Sam Tsui, Alex G, Kina Grannis, Kurt Shneider 

disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=6y1aOg_UO_A em 

23/02/21; 

• Vídeo Royals Cover Cups Version by Sarah Stone original by Lorde better 

than the original, disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=Y_Y87QYRBfg&t=3s em 23/02/21. 

• Vídeo Improvisando com escravos de jó – Marcos Vieira, disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=LEsb-JeOvc8 em 23/02/21; 

• Vídeo Arrastadinho – Palavra Cantada, disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=vBKT-__Ghpk em 23/02/21; 

• Áudio Fome come – Palavra Cantada, disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=DrcO1Ojpn4Q em 23/02/21; 

 

 

 

 

Copos Musicais Brincantes 
       Aula 4 – Apreciação e recriação 

     Pág. 1/2 

                                                                                           Luciene Moura 

https://www.youtube.com/watch?v=6y1aOg_UO_A
https://www.youtube.com/watch?v=Y_Y87QYRBfg&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=LEsb-JeOvc8
https://www.youtube.com/watch?v=vBKT-__Ghpk
https://www.youtube.com/watch?v=DrcO1Ojpn4Q


 

 Projetos Musicais para Sala de Aula – GRATUITO 
®Caixola Musical 2021 

contato@caixolamusical.com.br 
www.caixolamusical.com.br 

 

166 

 

 

 

 

Desenvolvimento:  

Apresentar aos alunos os vídeos propostos. 

Depois da apreciação musical conversar com os alunos sobre as 

possibilidades sonoras e o fazer musical com objetos não convencionais. 

Mostrar que é possível fazer música criativa a partir de objetos do nosso 

cotidiano e propor aos alunos a recriação a partir da reapropriação da sequência 

rítmica com a música “Fome come”. 

Colocar o áudio da canção “Fome Come” e pedir para que os alunos pensem 

formas de tocá-la utilizando dos copos. 
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Objetivos:  

• Introduzir o elemento ritmo de forma lúdica; 

• Trabalhar a socialização; 

• Desenvolver a criatividade 

• Trabalhar o processo de composição 

 

Duração da Atividade:  

• 50 minutos 

 

Nível de Ensino:  

• Fundamental II 

 

Recursos Didáticos Utilizados:  

• Copos de plástico; 

• Áudio Fome come – Palavra Cantada, disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=DrcO1Ojpn4Q em 23/02/21; 

 

Desenvolvimento:  

Entregar os copos para os alunos e explicar que agora eles irão compor um 

ritmo para acompanhar a música Fome Come. 

O professor deverá orientar todo o processo de composição, acatando as 

ideias, testando junto com alunos até chegarem ao objetivo final que é a 

composição rítmica.  

Após terminarem, o professor poderá filmar a turma, ou gravar o áudio da 

composição sendo executada para que eles apreciem posteriormente. 

 

 

 

 

 

Copos Musicais Brincantes 
       Aula 4 – Compondo em grupo 

     Pág. 1/1 

                                                                                           Luciene Moura 

https://www.youtube.com/watch?v=DrcO1Ojpn4Q


 

 Projetos Musicais para Sala de Aula – GRATUITO 
®Caixola Musical 2021 

contato@caixolamusical.com.br 
www.caixolamusical.com.br 

 

168 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luciene Moura possui graduação em Música pela Universidade Federal de 

Mato Grosso (2010). Pós-graduada em ensino de artes: técnicas e procedimentos 

pela faculdade Única de Ipatinga. Atualmente é professora efetiva de artes da 

rede estadual de Mato Grosso e da rede municipal de Cuiabá desde 2011. 

Participou de vários cursos voltados para educação musical tendo como foco 

educação infantil e ensino fundamental inicial. 

 

Contatos: 

E-mail: lulu_fe_moraes@hotmail.com 

Instagram: lu.ciene4314 
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Viagem de comboio por 

Portugal 

Maria Xavier 
(Brinca a Musicar) 
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Viagem de comboio por Portugal 

 

 

Vamos conhecer as músicas e danças de norte a sul? 

Onde a dança encontra a música, ou vice-versa, tudo pode acontecer. 

Nesta sequência de 5 aulas, e com o terminar numa apresentação, apresento 

atividades em que os alunos poderão vivenciar, ouvir, compor, escrever e criar 

através de atividades lúdicas propostas. Estas sugestões têm o intuito das 

crianças e adultos terem um momento de cultura e de, ao mesmo tempo, 

poderem ter muita diversão.  

São aulas preparadas para colocarem em prática hoje mesmo e com todos 

os recursos necessários. 

É apenas uma sugestão e podem adaptar consoante o vosso contexto e 

desejo. 

No final das aulas o aluno irá conhecer várias danças, músicas, trajes e 

Portugal de norte a sul e mais as ilhas. 

     

 

Vamos bailar juntos? 

 

 

Maria Teresa Xavier 

(Brinca a Musicar) 
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Objetivo:  

• Aprender a música e dança do Vira do Minho. 

 

Duração da Atividade:  

• 50 minutos 

 

Nível de Ensino:  

• Pré e 1º ciclo 

 

Recursos Didáticos Utilizados:  

• Coluna (caixa de som) e PC;  

• Mapa de Portugal (sugestão em anexo);  

• Imagens dos instrumentos e trajes (o professor deve preparar); 

• Imagens dos comboios impressas para autocolante (anexo); 

• Áudio “Conhecer o Minho”, disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=c2jLp7PoMig em 23/02/21; 

• Áudio da música “Apita o comboio”, disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=ujNWQip3pnw em 23/02/21; (Versão 

português Brasil disponível em: https://youtu.be/huW0wtLhetg)  

• Áudio do Karaokê da música “Apita o comboio”, disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=Q- V5aWoZFDk em 23/02/21; 

• Áudio da Música “Meninas vamos ao vira”, disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=WKuAH88wU5U e, 23/02/21; 

• Áudio do karaokê da música “Meninas vamos ao vira”, disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=Z_Q4u0-N5dc em 23/02/21. 
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Desenvolvimento: 

• Conversa com os alunos sobre Portugal e sobre as danças e costumes do 

país (entregar um mapa a cada um e colocar um autocolante do comboio 

no local da partida); 

• Audição da música do comboio e aprendizagem da mesma; 

• Fazer em conjunto uma letra para a canção; 

• Audição da música do Minho (Vira); 

• Descobrir a pulsação da música e a forma da mesma; 

• Descobrir os instrumentos musicais utilizados nessa dança; 

• Mostrar vídeo da dança e dos trajes; 

• Aprender a dança simplificada. 
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____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 



 

 Projetos Musicais para Sala de Aula – GRATUITO 
®Caixola Musical 2021 

contato@caixolamusical.com.br 
www.caixolamusical.com.br 

 

173 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A
n

ex
o

 A
u

la
 1

 –
 P

ro
je

to
 V

ia
ge

m
 d

e 
co

m
b

o
io

 a
 d

es
co

b
ri

r 
as

 d
an

ça
s 

tr
ad

ic
io

n
ai

s 
d

e 
n

o
rt

e 
a 

su
l d

e 
P

o
rt

u
ga

l (
M

ar
ia

 X
av

ie
r 

–
 B

ri
n

ca
 a

 M
u

si
ca

- 
P

o
rt

u
ga

l)
 –

 M
ap

a 
d

e
 

P
o

rt
u

ga
l 



 

 Projetos Musicais para Sala de Aula – GRATUITO 
®Caixola Musical 2021 

contato@caixolamusical.com.br 
www.caixolamusical.com.br 

 

174 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A
n

ex
o

 A
u

la
 1

 –
 P

ro
je

to
 V

ia
ge

m
 d

e 
co

m
b

o
io

 a
 d

es
co

b
ri

r 
as

 d
an

ça
s 

tr
ad

ic
io

n
ai

s 
d

e 
n

o
rt

e 
a 

su
l d

e 
P

o
rt

u
ga

l (
M

ar
ia

 X
av

ie
r 

–
 B

ri
n

ca
 a

 M
u

si
ca

- 
P

o
rt

u
ga

l)
 

C
o

m
b

o
io

s 
p

ar
a 

au
to

co
la

n
te

s 



 

 Projetos Musicais para Sala de Aula – GRATUITO 
®Caixola Musical 2021 

contato@caixolamusical.com.br 
www.caixolamusical.com.br 

 

175 

 

 

 

 
 

Objetivo:  

• Aprender a música e dança do Pingacho de Trás-os-Montes 
 

Duração da Atividade:  

• 50 minutos 
 

Nível de Ensino:  

• Pré e 1º ciclo 
 

Recursos Didáticos Utilizados:  

• Coluna (caixa de som) e PC;  

• Mapa de Portugal (sugestão em anexo atividade 1);  

• Imagens dos instrumentos e trajes (o professor deve preparar); 

• Comboios impressos para autocolante (anexo atividade 1); 

• Áudio da música: Conhecer Trás-os-Montes, disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=Ks8u3KywY24 em 23/02/21; 

• Apita o comboio karaokê, disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=Q- V5aWoZFDk em 23/02/21; 

• Áudio da música Pingacho, disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=FXjibitSE5s em 23/02/21. 
 

Desenvolvimento: 

• Conversa com os alunos sobre onde vai o comboio passear e dançar. Falar 

sobre Trás-os-Montes, sobre as danças e costumes da zona (desenhar o 

trajeto para a zona indicada e colocar um autocolante do comboio no local 

da chegada). Cantar a canção do comboio. 

• Audição da música de Trás-os-Montes (Pingacho); 

• Descobrir a pulsação da música e a forma da mesma; 

• Descobrir os instrumentos musicais utilizados nessa dança; 

• Mostrar vídeo da dança e dos trajes e aprender a dança simplificada 

 

 

Viagem de comboio por Portugal 
       Aula 2 – O Pingacho de Trás-os-Montes 

Pág. 1/1 

Maria Xavier 

(Brinca a Musicar - Portugal) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Ks8u3KywY24
https://www.youtube.com/watch?v=Ks8u3KywY24
https://www.youtube.com/watch?v=Q-V5aWoZFDk
https://www.youtube.com/watch?v=Q-V5aWoZFDk
https://www.youtube.com/watch?v=FXjibitSE5s
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Objetivo:  

• Aprender a música e dança do Fandango do Ribatejo 
 

Duração da Atividade:  

• 50 minutos 
 

Nível de Ensino:  

• Pré e 1º ciclo 
 

Recursos Didáticos Utilizados:  

• Coluna (caixa de som) e PC;  

• Mapa de Portugal (sugestão em anexo atividade 1);  

• Imagens dos instrumentos e trajes (o professor deve preparar); 

• Comboios impressos para autocolante (anexo atividade 1); 

• Áudio da música: Conhecer Ribatejo, disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=wYUFM1uPkjc em 23/02/21; 

• Apita o comboio karaokê, disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=Q- V5aWoZFDk em 23/02/21; 

• Música e dança Fandango, disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=u_pPMF- UYhY em 23/02/21. 
 

Desenvolvimento: 

• Conversa com os alunos sobre onde vai o comboio passear e dançar. Falar 

sobre Ribatejo, sobre as danças e costumes da zona (desenhar o trajeto 

para a zona indicada e colocar um autocolante do comboio no local da 

chegada). 

• Cantar a canção do comboio. 

• Audição da música de Ribatejo (Fandango) e 

• Descobrir a pulsação da música e a forma da mesma. 

• Descobrir os instrumentos musicais utilizados nessa dança 

• Mostrar vídeo da dança e dos trajes e aprender a dança simplificada 

 

Viagem de comboio por Portugal 
       Aula 3 – O fandango do Ribatejo 

Pág. 1/1 

Maria Xavier 

(Brinca a Musicar - Portugal) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wYUFM1uPkjc
https://www.youtube.com/watch?v=Q-V5aWoZFDk
https://www.youtube.com/watch?v=Q-V5aWoZFDk
https://www.youtube.com/watch?v=u_pPMF-UYhY
https://www.youtube.com/watch?v=u_pPMF-UYhY
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Objetivo:  

• Aprender a música e dança do Corridinho algarvio. 

 

 

Duração da Atividade:  

• 50 minutos 

 

 

Nível de Ensino:  

• Pré e 1º ciclo 

 

 

Recursos Didáticos Utilizados:  

• Coluna (caixa de som) e PC;  

• Mapa de Portugal (sugestão em anexo atividade 1);  

• Imagens dos instrumentos e trajes (o professor deve preparar); 

• Comboios impressos para autocolante (anexo atividade 1); 

• Áudio Conhecer Algarve, disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=JlxgoIV215k em 23/02/21; 

• Apita o comboio karaokê - https://www.youtube.com/watch?v=Q- 

V5aWoZFDk em 23/02/21; 

• Áudio da música “Corridinho”, disponível em:  

https://www.youtube.com/watch?v=GhCNoOYrcF0 em 23/02/21; 

• Dança, disponível em:  

https://www.youtube.com/watch?v=MHrrqp5AlSs em 23/02/21. 

 

 

 

 

Viagem de comboio por Portugal 
       Aula 4 – O Corridinho do Algarve 

Pág. 1/2 

Maria Xavier 

(Brinca a Musicar - Portugal) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=JlxgoIV215k
https://www.youtube.com/watch?v=Q-V5aWoZFDk
https://www.youtube.com/watch?v=Q-V5aWoZFDk
https://www.youtube.com/watch?v=Q-V5aWoZFDk
https://www.youtube.com/watch?v=GhCNoOYrcF0
https://www.youtube.com/watch?v=MHrrqp5AlSs
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Desenvolvimento: 

 

• Conversa com os alunos sobre onde vai o comboio passear e dançar. Falar 

sobre Algarve, sobre as danças e costumes da zona (desenhar o trajeto 

para a zona indicada e colocar um autocolante do comboio no local da 

chegada). 

• Cantar a canção do comboio. 

• Audição da música do Algarve (Corridinho) 

• Descobrir a pulsação da música e a forma da mesma. 

• Descobrir os instrumentos musicais utilizados nessa dança 

• Mostrar vídeo da dança e dos trajes 

• Aprender a dança simplificada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viagem de comboio por Portugal 
       Aula 4 – O Corridinho do Algarve 

Pág. 2/2 

Maria Xavier 

(Brinca a Musicar - Portugal) 
 

Anotações: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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Objetivo:  

• Aprender a música e dança do Bailinho da Madeira 

 

Duração da Atividade:  

• 50 minutos 

 

Nível de Ensino:  

• Pré e 1º ciclo 

  

Recursos Didáticos Utilizados:  

• Coluna (caixa de som) e PC;  

• Mapa de Portugal (sugestão em anexo atividade 1);  

• Imagens dos instrumentos e trajes (o professor deve preparar); 

• Comboios impressos para autocolante (anexo atividade 1); 

• Apita o comboio karaokê, disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=Q- V5aWoZFDk em 23/02/21; 

• Música “Bailinho da Madeira”, disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=_8jUXXi3fcU em 23/02/21; 

• Dança, disponível em:  

 https://www.youtube.com/watch?v=mCffvNpTW5I em 23/02/21. 

 

Desenvolvimento: 

• Conversa com os alunos sobre onde vai o comboio passear e dançar. Falar 

sobre Madeira e as ilhas, sobre as danças e costumes da zona (desenhar o 

trajeto para a zona indicada e colocar um autocolante do comboio no local 

da chegada). 

• Cantar a canção do comboio. 

• Audição da música da Madeira (Bailinho) 

• Descobrir a pulsação da música e a forma da mesma. 

• Descobrir os instrumentos musicais utilizados nessa dança 

• Mostrar vídeo da dança e dos trajes 

• Aprender a dança simplificada. 

 

Viagem de comboio por Portugal 
       Aula 5 – O Bailinho da Madeira 

Pág. 1/1 

Maria Xavier 

(Brinca a Musicar - Portugal) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Q-V5aWoZFDk
https://www.youtube.com/watch?v=Q-V5aWoZFDk
https://www.youtube.com/watch?v=_8jUXXi3fcU
https://www.youtube.com/watch?v=_8jUXXi3fcU
https://www.youtube.com/watch?v=mCffvNpTW5I
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Objetivo:  

• Apresentação das danças e canções  

 

Nível de Ensino:  

• Pré e 1º ciclo 

 

Duração da Atividade:  

• 50 minutos 

 

Recursos Didáticos Utilizados:  

• Coluna (caixa de som) e PC;  

• Mapa de Portugal (sugestão em anexo atividade 1);  

• Apita o comboio karaokê, disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=Q- V5aWoZFDk em 23/02/21. 

• Áudio das canções utilizadas nas atividades anteriores. 

 

Desenvolvimento: 

• Cada turma irá escolher uma música e uma outra será o comboio 

• Apresentar aos pais e a toda a comunidade escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sugestão de atividade: 

 

Proporcionar um momento de desenho livre sobre a imagem de 

cada traje da zona. 

 

Viagem de comboio por Portugal 
       Aula de Apresentação das danças e canções 

Pág. 1/1 

Maria Xavier 

(Brinca a Musicar - Portugal) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Q-V5aWoZFDk
https://www.youtube.com/watch?v=Q-V5aWoZFDk
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Um pouco de mim... 

A minha paixão começou quando eu era pequenina e pertencia a um rancho 

folclórico. Dançava e cantava, mas queria muito aprender a tocar um 

instrumento. Comecei pela guitarra clássica, aprendi um pouco de acordeão e 

depois tirei um curso profissional de música e novas tecnologias, instrumento 

flauta transversal. Desde o fim deste curso dediquei-me a aprender como ensinar 

música a crianças e fiz muitos workshops de várias pedagogias (canto, dança e 

movimento, pedagogia Orff, Dalcroze, entre outros), e, em 2005, acabei a minha 

licenciatura de professora com a variante de educação musical. Já pertenci à 

Banda do Exército Português, a bandas de música tradicional, entre outros. 

Continuo a fazer formações para estar sempre a evoluir na maneira de ensinar 

os meus alunos. 
  

Vamos musicar juntos? 
 

Maria Teresa Xavier 

Brinca a Musicar 

 

Contatos: 

WhatsApp: +351961183114 

Instagram: @brincaamusicar 

Facebook: https://www.facebook.com/brincaamusicar2020/  

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCes73Rr6NT8vqM806xlynGA  

 

 
 

https://www.facebook.com/brincaamusicar2020/
https://www.youtube.com/channel/UCes73Rr6NT8vqM806xlynGA
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Bichinhos do jardim 

Marlene Machado 
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Bichinhos do jardim 

 

 

 

 

 

Os “BICHINHOS DO JARDIM” despertam a curiosidade, o fascínio,  a 

observação e o encantamento dos olhares das crianças e  também dos adultos.  

E foi pensando em promover vivências lúdicas dentro do contexto de 

Musicalização Infantil   para crianças pequenas  na faixa etária de 4 anos à 5 anos 

11 meses que surgiu este projeto. 

O projeto busca  dentro de sua proposta valorizar os conhecimentos prévios 

dos alunos e estimular novas aprendizagens tanto no conhecimento de mundo 

quanto nas habilidades musicais, sempre de uma forma  muito leve e 

encantadora, pois a cada nova atividade será apresentada uma curiosidade a 

respeito desses pequenos seres  juntamente com experiências musicais 

significativas, respeitando a faixa etária para qual o projeto, a princípio foi 

pensado.   

Dentro dessas experiências musicais serão contempladas as habilidades de: 

apreciação ativa de diferentes gêneros musicais (músicas: clássica, cancioneiro 

goiano, folclóricas, trava-língua e infantil), a sensibilidade rítmica, percepção 

auditiva, exploração de diferentes fontes sonoras, manipulação de instrumentos 

percussivos, a percussão corporal,  a nomeação das notas musicais, a exploração 

do solfejo melódico e corporal, a coordenação motora, a observação e 

reconhecimento das qualidades do som (intensidade, timbre, altura), o respeito 

a natureza, o brincar vivo e orgânico, o respeito aos seus pares, a socialização, 

interação, a colaboração, entre outras habilidades tão essenciais para o 

desenvolvimento pleno de todo o ser humano e que  podem ser desenvolvidos e 

pontencializados através de vivências musicais cheias de intencionalidade e 

qualidade. 
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O “PROJETO BICHINHOS DO JARDIM” é uma proposta  e como tal pode e deve 

ser adaptada de acordo com a realidade, faixa etária e o olhar atento do Educador 

Musical, Professor Regente ou outros que desejarem estar utilizando este Singelo 

Projeto como fonte inspiradora para suas práticas de Musicalização Infantil.  

É uma honra e uma imensa alegria estar fazendo parte do lançamento desse 

livro idealizado pelas fundadoras da CAIXOLA MUSICAL, Aline Fróes e Sandra 

Ribeiro como finalização dos estudos e mentoria da “COMUNIDADE PENSANDO 

MÚSICA.” 

 
 

Marlene Machado 
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Bichinhos do jardim 
       Aula 1 

Pág. 1/2 

Marlene Machado 
 

 

 

 

 

 

Objetivos: 

• Participar de apreciação ativa da música instrumental “Valsa”; 

• Reconhecer o andamento, som e silêncio. 

 

Duração da Atividade:  

• 30 minutos 

 

Nível de Ensino:  

• Educação Infantil (4 a 5 anos e 11 meses) 

 

Recursos Didáticos Utilizados:  

• Imagem da obra “Jardim em Giverny de Claude Monet”, opções disponíveis 

em:  

https://www.google.com/search?q=Jardim+em+Giverny+de+Claude+Mo

net&rlz=1C1SQJL_pt-

BRBR832BR832&sxsrf=ALeKk02nRIZNG4ALsUCNH0IisS7iyXv8Bw:161478

0882694&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjjkpzHp5TvAhUx

AtQKHbQEDHIQ_AUoAXoECBAQAw&biw=1920&bih=937 em 23/02/21; 

• Uma imagem da foto de Monet disponível em:  

https://biografiaresumida.com.br/claude-monet/ em 23/02/21; 

• Áudio da música clássica “Valsa das flores” do músico Piotr llitch 

Tchaikovsky disponível em: https://youtu.be/lFxQztPf5_I em 23/02/21; 

• Imagem da foto do músico, opção disponível em:  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Piotr_Ilitch_Tchaikovski em 23/02/21. 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?q=Jardim+em+Giverny+de+Claude+Monet&rlz=1C1SQJL_pt-BRBR832BR832&sxsrf=ALeKk02nRIZNG4ALsUCNH0IisS7iyXv8Bw:1614780882694&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjjkpzHp5TvAhUxAtQKHbQEDHIQ_AUoAXoECBAQAw&biw=1920&bih=937
https://www.google.com/search?q=Jardim+em+Giverny+de+Claude+Monet&rlz=1C1SQJL_pt-BRBR832BR832&sxsrf=ALeKk02nRIZNG4ALsUCNH0IisS7iyXv8Bw:1614780882694&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjjkpzHp5TvAhUxAtQKHbQEDHIQ_AUoAXoECBAQAw&biw=1920&bih=937
https://www.google.com/search?q=Jardim+em+Giverny+de+Claude+Monet&rlz=1C1SQJL_pt-BRBR832BR832&sxsrf=ALeKk02nRIZNG4ALsUCNH0IisS7iyXv8Bw:1614780882694&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjjkpzHp5TvAhUxAtQKHbQEDHIQ_AUoAXoECBAQAw&biw=1920&bih=937
https://www.google.com/search?q=Jardim+em+Giverny+de+Claude+Monet&rlz=1C1SQJL_pt-BRBR832BR832&sxsrf=ALeKk02nRIZNG4ALsUCNH0IisS7iyXv8Bw:1614780882694&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjjkpzHp5TvAhUxAtQKHbQEDHIQ_AUoAXoECBAQAw&biw=1920&bih=937
https://www.google.com/search?q=Jardim+em+Giverny+de+Claude+Monet&rlz=1C1SQJL_pt-BRBR832BR832&sxsrf=ALeKk02nRIZNG4ALsUCNH0IisS7iyXv8Bw:1614780882694&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjjkpzHp5TvAhUxAtQKHbQEDHIQ_AUoAXoECBAQAw&biw=1920&bih=937
https://biografiaresumida.com.br/claude-monet/
https://youtu.be/lFxQztPf5_I%20em%2023/02/21
https://pt.wikipedia.org/wiki/Piotr_Ilitch_Tchaikovski
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Bichinhos do jardim 
       Aula 1 

Pág. 2/2 

Marlene Machado 
 

 

 

 

 

 

 

 

Desenvolvimento:  

Organizar os alunos em roda, apresentar a imagem da obra “Jardim em 

Giverny de Claude Monet”, estimulá-los a realizar apreciação e leitura de 

imagem. Propor os questionamentos: Que lugar é este? Quais bichinhos 

podemos encontrar no jardim? O que vocês sentiram ao ver a imagem? Se tivesse 

uma música tocando seria lenta ou rápida? Cantada ou somente instrumentos? 

(este é um momento de valorizar os conhecimentos prévios dos alunos e 

favorecer a ampliação de conhecimento de mundo).  

Mostrar imagem da foto do pintor e fazer uma breve explicação: o seu nome, 

origem e sua grande inspiração pintar “os jardins”, na sequência apresentar a 

imagem da foto de Tchaikovsky e explicar que os dois têm muito em comum, 

pois o músico também procurou representar as flores/ o jardim em uma de suas 

composições e convidá-los a realizarem a brincadeira “estátua diferente” ao som 

da música “Valsa das flores” realizando a seguinte combinação: deverão dançar 

livremente enquanto estiver tocando a valsa e quando o som parar, realizarem 

poses que lembram alguns dos bichinhos do jardim (exemplo: borboleta, caracol, 

grilo, passarinho, etc.).  

Após realizarem a brincadeira promover uma roda de conversa estimulando 

os alunos a socializarem: Como se sentiram ao dançarem a música? Conseguiram 

identificar o som de algum instrumento musical? Qual?  Tinha alguém cantando? 
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Bichinhos do jardim 
       Aula 2 

Pág. 1/2 

Marlene Machado 
 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos:  

• Estimular a percepção auditiva da paisagem sonora (sons do jardim); 

• Reconhecer as qualidades do som (intensidade, timbre e duração); 

• Explorar objetos sonoros e instrumentos percussivos. 

 

Duração da Atividade:  

• 30 minutos 

 

Nível de Ensino:  

• Educação Infantil (de 4 a 5 anos e 11 meses) 

 

Recursos Didáticos Utilizados:  

• Áudio da música “Bichinhos do jardim” de Danilo Benício-Batucadan, 

disponível em https://youtu.be/1d7dp5Bm3_Q, em 23/02/21; 

• Áudio dos sons dos bichinhos do jardim (abelha, gafanhoto, grilo, cigarra, 

passarinho, sapo e beija-flor), opções disponíveis em: 

Abelha https://youtu.be/1l692Xha9uA, em 23/02/21 

Gafanhoto https://youtu.be/lJJenuQf2bE, em 23/02/21 

Grilo https://youtu.be/bQGBpvYcjC4, em 23/02/21 

Cigarra https://youtu.be/hJ8gqfT4qoU, em 23/02/21 

Passarinho https://youtu.be/YVEVfVwgyhY, em 23/02/21 

Sapo https://youtu.be/JUEnsj07xc4, em 23/02/21  

Beija-flor https://youtu.be/mFkkRPpYlN0, em 23/02/21. 

• Caixa de instrumentos (clavas, chocalhos, pandeirinhos, sininho e objetos 

sonoros papel crepom/sulfite, tampinhas, colheres, molho de chave); 

 

 

 

https://youtu.be/1d7dp5Bm3_Q
https://youtu.be/1l692Xha9uA
https://youtu.be/lJJenuQf2bE
https://youtu.be/bQGBpvYcjC4
https://youtu.be/hJ8gqfT4qoU
https://youtu.be/YVEVfVwgyhY
https://youtu.be/JUEnsj07xc4
https://youtu.be/mFkkRPpYlN0
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Desenvolvimento:  

Em roda retome com os alunos as vivências da aula passada sobre a obra 

“Jardim em Giverny de Claude Monet”.  Em seguida promova a escuta atenta de 

alguns timbres que compõem a paisagem sonora desse ambiente, colocando 

pequenos trechos dos áudios (abelha, gafanhoto, grilo, cigarra, passarinho, sapo 

e beija-flor). 

Deixe que os alunos tentem identificar os sons e nomeá-los, em seguida 

estimule-os a levantar hipóteses quanto ao timbres e duração com 

questionamentos: Os sons que acabamos de ouvir são todos iguais? Qual era 

fininho (agudo) e o grosso (grave)? Tinha som forte? E fraco tinha? Som longo? E 

Curto? Explique que assim como nós os bichinhos também conversam e que o 

som que produzem serve como um meio de comunicação entre as espécies, que 

há bichinhos que são mais silenciosos como: as borboletas, formigas, minhocas, 

lagartas, caracóis, vaga-lumes e que para ouvi-los, é necessário equipamento 

especial. 

Organize os instrumentos e objetos sonoros no centro da roda, peça aos 

alunos que digam qual bichinho de jardim gostaria de ser, em seguida solicite 

que eles escolham um instrumento ou objeto sonoro que possa representar o 

seu som (bichinho), estimule-os um de cada vez a realizar a sonorização do som 

do bichinho para que os colegas possam ouvir, estimule os alunos a manipularem 

seu instrumento ou objeto sonoro procurando tocá-lo de acordo com a ordem 

que aparece os bichinhos na canção: “Bichinhos do jardim” de Danilo Benício-

Batucadan. 

Ao final da aula combine com os alunos os instrumentos que representarão 

os seguintes bichinhos (borboleta, abelha, formiga, caracol, gafanhoto e 

minhoca), para que sejam usados na próxima aula. 
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Objetivos:  

• Explorar a memória auditiva;  

• Manipulação de diferentes instrumentos percussivos e objetos sonoros. 

 

Duração da atividade:  

• 30 minutos 

 

Nível de Ensino:  

• Educação Infantil- (dos 4 a 5 anos e 11 meses) 

 

Recursos utilizados:  

• Áudio da música “Bichinhos do jardim” de Danilo Benício-Batucadan, 

disponível em https://youtu.be/1d7dp5Bm3_Q, em 23/02/21; 

• Instrumentos de percussão: clavas, chocalhos, pandeiros e objetos 

sonoros (colheres de pau, folhas de papel, sacolas plásticas, molho de 

chaves); 

• Tapete de EVA/ pedaço de TNT/ou bambolês; 

• Dado de material reciclado com as imagens dos bichinhos do jardim e os 

nomes de alguns bichinhos que são citados na melodia da música 

“Bichinhos do jardim” (sugestão: borboleta, abelha, formiga, caracol, 

gafanhoto e minhoca). Opção de dado em anexo. 

 

Desenvolvimento:  

Com os alunos em roda, relembre qual o instrumento representa cada 

bichinho do jardim, conforme os combinados da aula anterior. Em seguida 

disponha   os    instrumentos    no     centro    da   roda   sobre    o    tapete   de  

 

 

https://youtu.be/1d7dp5Bm3_Q
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EVA / pedaço TNT/ ou bambolês, mostre o dado com a imagens e explique que 

realizarão um jogo musical.  

Cada aluno na sua vez jogará o dado (neste momento pode se explorar a 

leitura de imagem, o levantamento de hipóteses quanto leitura do nome do 

bichinho, qual a letra inicial do seu nome? quantas letras têm?). 

Na sequência, o aluno deverá tocar o instrumento que corresponde a 

imagem que ele tirou no dado. Observe e oriente os colegas a permanecerem em 

silêncio, sem dar dicas para o jogador, permitindo que este levante as suas 

próprias hipóteses e caso seja necessário faça as intervenções para que o jogador 

consiga identificar o instrumento/ ou objeto sonoro correto que corresponde a 

figura.   

Continue o jogo até que todos tenham jogado e explorando os timbres dos 

instrumentos/ ou objetos sonoros. Para encerrar coloque o áudio da canção 

“Bichinhos do jardim” de Danilo Benício-Batucadan, para que os alunos possam 

dançar livremente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anotações: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 



 

 Projetos Musicais para Sala de Aula – GRATUITO 
®Caixola Musical 2021 

contato@caixolamusical.com.br 
www.caixolamusical.com.br 

 

191 

Opção de dado (pode ser impresso em folha A3)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagens gratuitas retiradas do site: pixabay 

Anexo Aula 3 – Projeto Bichinhos do jardim (Marlene Machado) 
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Objetivos:  

• Participar da escuta deleite de uma lenda do folclore sonorizada; 

• Vivenciar apreciação ativa da música do Cancioneiro Goiano através da 

“Dança Circular”; 

• Explorar a expressão corporal colaborativa. 

 

Duração da atividade:  

• 30 minutos 

 

Nível de Ensino:  

• Educação Infantil- (dos 4 a 5 anos e 11 meses) 

 

Recursos utilizados:  

• Ficha com imagem de uma Beija-flor, opção disponível em anexo; 

• Áudio do som de Beija-flor, sugestão disponível em:  

https://youtu.be/mFkkRPpYlN0 em 23/02/21; 

• Enredo adaptado da “Lenda do Beija-flor” disponível em:  

https://youtu.be/MkUx2DvkRDI, em 23/02/21; 

• Dois passarinhos de dobradura em cores diferentes (um para o Tico-tico e 

um Beija-flor), sugestão disponível em:  

https://www.youtube.com/watch?v=w4yVtl7pk9w em 23/02/21; 

Chocalho de tampinhas, bolinha de plástico na cor laranja/ ou fruta real, 

chocalho de grãos (arroz, feijão); 

• Áudio do cancioneiro goiano “Beija-flor” disponível em  

https://www.youtube.com/watch?v=-wj-cJRclZg em 23/02/21. 

 

Desenvolvimento:  

Com os alunos em roda, apresente a ficha com imagem   do   beija-flor,  em  

seguida  promova  uma  roda  de  conversa  realizando  alguns questionamentos:  

 

https://youtu.be/mFkkRPpYlN0
https://youtu.be/MkUx2DvkRDI
https://www.youtube.com/watch?v=w4yVtl7pk9w
https://www.youtube.com/watch?v=-wj-cJRclZg
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Vocês já viram este passarinho? Qual o seu nome? Do que será que ele se 

alimenta? Ele é grande ou pequeno? Como ele voa?  Devagar ou rápido?  Este é 

um momento para observar os conhecimentos prévios e ampliar o seu 

conhecimento sobre este pequeno e encantador passarinho.  

Trazendo para eles as seguintes informações: que o beija-flor é o menor 

pássaro que existe, é muito veloz e é o único que consegue voar para trás, que 

ao se alimentar do néctar das flores ele ajuda a polinizar e na fecundação das 

plantas, tendo uma importante contribuição para vida na natureza, quando 

encontramos um beija-flor em nosso jardim é um sinal de que este está saudável.  

Encerre a roda de conversa com o seguinte pergunta: Mas, porque será que 

o Beija-flor tem esse nome? Bem eu vou contar para vocês, diz a lenda que..... e 

narre o enredo da “Lenda do Beija-flor” utilizando dos recursos: passarinho de 

dobradura e os instrumentos percussivos para sonorização.  

Após a contação de história coloque do Cancioneiro Goiano “Beija-flor” e 

convide os alunos a fazerem uma grande roda estimulando apreciação ativa da 

canção através da “Dança Circular”, explorando a expressão corporal, o ritmo e 

a criatividade. 
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Imagem gratuita retirada do site: pixabay 

Anexo Aula 4 – Projeto Bichinhos do jardim (Marlene Machado) – Imagem do Beija Flor 
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Objetivos:  

• Apreciar a canção do Cancioneiro Goiano “Beija-flor”; 

• Explorar a coordenação motora ampla;  

• Desenvolver a criatividade através do jogo simbólico (ser beija-flor e flor); 

Percepção rítmica e colaboração. 
 

Duração da Atividade:  

• 30 minutos 
   

Nível de Ensino:  

• Educação Infantil- (dos 4 a 5 anos e 11 meses) 
 

Recursos Didáticos Utilizados:  

• Espaço amplo; Caixa de som; 

• Áudio do cancioneiro goiano “Beija-flor” disponível em 

https://www.youtube.com/watch?v=-wj-cJRclZg, em 23/02/21; 

• Fitas de cetim, ou tiras de crepom, ou tecido colorido suficiente para o 

número de alunos. 
 

Desenvolvimento:  

Inicie aula retomando com os alunos as vivências da atividade passada.  Em 

seguida estimule-os a imaginarem sendo um Beija-flor: voando no alto, 

embaixo, rápido e devagar, pousando em uma flor e beijando-a.  

Após realizarem esta primeira exploração distribua as fitas/tiras de 

crepom/tecido entre os alunos, para que todos agora imitem o “Beija-flor” ao 

som do cancioneiro goiano “Beija-Flor”. 

Em um segundo momento divida os alunos em dois grupos: onde um grupo 

será os Beija-flores e o outro as flores, deixe que os alunos realizem a imitação 

do passarinho utilizando das fitas/tiras de crepom/tecido, sempre ao som do 

cancioneiro, ao final da canção solicite a troca entre os grupos, para que todos 

tenham a possibilidade de ser o “Beija-flor” e a “Flor”. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-wj-cJRclZg
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Objetivos:  

• Explorar o gênero textual trava-língua; 

• Participar da apreciação ativa da canção;  

• Estimular a coordenação motora e a lateralidade. 
 

Duração da Atividade:  

• 30 minutos 

 

Nível de Ensino:  

• Educação Infantil (4 a 5 anos e 11 meses) 

 

Recursos Didáticos Utilizados:  

• Caixa ou saquinho surpresa com um telefone de brinquedo, ou de material 

reciclado, ou celular; 

• O texto do trava-língua “Tatu”; 

• Fichas com imagem do “Tatu” e do “Tatu bolinha” (do jardim)  

• Áudio da música “Tatu bolinha” disponível em: 

https://youtu.be/SI74UsxDbOc em 23/02/21.   

 

Desenvolvimento:  

Apresente a caixa/saquinho surpresa estimulando os alunos a levantarem 

hipóteses do que há lá dentro, em seguida mostre o telefone e socialize com os 

alunos: Como os usamos? Que som ele produz? Com quem eles costumam falar 

ao telefone? 

Depois propor a brincadeira do trava-língua “O seu TATU”, fale primeiro 

para que eles ouçam, incentivando-os a repetir junto. Após brincarem pergunte 

o que acharam: Foi fácil ou difícil? Levante o questionamento de que “Tatu” fala 

o trava língua? Será que só existe um tipo de “Tatu”?  

 

 

https://youtu.be/SI74UsxDbOc
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Em seguida apresente as fichas com as imagens para que eles possam fazer 

as observações entre as semelhanças e diferenças entre os dois.  

Convide-os para apreciarem o áudio da música “Tatu bolinha” que é um 

bichinho que mora no jardim, hortas etc. e, que também apresenta alguns trava-

línguas e que são bem legais para brincar e cantar, estimulando-os a realizarem 

os gestos corporais sugeridos no vídeo da música ou outro que julgar necessário 

que encaixe na canção ou de acordo com as habilidades motoras dos alunos. 

 

Para saber mais sobre as diferenças entre o tatu-bola e o tatu-

bolinha, sugestão disponível em: 

 

Tatu-Bola: Disponível em:  

https://mundoeducacao.uol.com.br/biologia/tatu-bola.htm em 23/02/21 

 

Tatu-bolinha (tatuzinho de jardim): Disponível em: 

https://hypescience.com/tatus-bolinha/ em 23/02/21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Texto do Trava-língua: O Seu Tatu 

- O Seu Tatu ta aí? 

- Não, o Tatu não tá? 

- Mas, a mulher do Tatu tando, é o mesmo que o Tatu tá!! 

https://mundoeducacao.uol.com.br/biologia/tatu-bola.htm
https://hypescience.com/tatus-bolinha/
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Anexo Aula 6 – Projeto Bichinhos do jardim (Marlene Machado) – O Tatu-Bola  

Anexo Aula 6 – Projeto Bichinhos do jardim (Marlene Machado) – O Tatu-Bolinha 

(Tatuzinho de jardim) 
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Objetivos:  

• Desenvolver atenção, concentração, percepção rítmica; 

• Explorar instrumentos percussivos e sons corporais.  
 

Duração da Atividade:  

• 30 minutos 
 

Nível de Ensino:  

• Educação Infantil (4 a 5 anos e 11 meses) 
  

Recursos Didáticos Utilizados:  

• Áudio da música “Tatu bolinha” disponível em 

https://youtu.be/SI74UsxDbOc, em 23/02/21; 

• Pares de clavas/ou palitos de churrasco sem ponta/ ou lápis de cor, se 

possível o suficiente para todos os alunos. 

 

Desenvolvimento:  

Organizar os alunos em roda, combinar com eles que toda vez que eles 

escutarem na melodia da música a palavra “Tatu”, eles de verão bater duas 

palmas procurando acompanhar o ritmo da mesma (observação na primeira parte 

da música onde se fala os trava-línguas não tocarão, mas, sim tentarão falar o 

trava-língua), realizar o movimento como se estivesse enrolando e bater palmas 

também duas vezes.  

Repetir novamente ou até que perceba que os alunos conseguiram explorar 

de forma satisfatória as dinâmicas de movimentos propostos. 

Em seguida distribuir os recursos (clavas, palitos de churrasco ou lápis) 

estimulando-os a tocarem realizando as mesmas dinâmicas e movimentos da 

atividade anterior, observando sempre o ritmo, orientando onde pode tocar e 

onde será preciso fazer o silêncio dos instrumentos.                                                   

 

https://youtu.be/SI74UsxDbOc
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Objetivos:  

• Participar da leitura deleite da história “A menina e o Caracol”; 

• Conhecer os nomes das notas musicais de dó à sol; 

• Explorar o solfejo melódico e corporal. 

 

Duração da Atividade:  

• 30 minutos 

 

Nível de Ensino:  

• Educação Infantil (4 a 5 anos e 11 meses) 

 

Recursos Didáticos Utilizados:  

• Texto da história autoral “A menina e o Caracol” de Marlene Machado (em 

anexo); 

• Palitoche com a imagem de uma menina (à escolha) e um caracol feito de 

material reciclado (imagem com exemplo em anexo); 

• Melodia do solfejo “Dó, ré, mi, fá, sol! Olha o Caracol” disponível em: 

https://youtu.be/1lEM4BJK_G8 em 23/02/21. 

 

Desenvolvimento:  

Organizar os alunos em roda e realizar contação de história, utilizando os 

recursos listados. Após a apreciação da história, realizar uma breve interpretação 

e reconto por parte dos alunos, após este primeiro momento fazer alguns 

questionamentos: Vocês já viram já viram um caracol? Aonde? Como ele é?  E o 

caracol da história, o que estava fazendo? Vamos recordar como cantava o Sr. 

Caracol? Vocês sabem os nomes das notas musicais?  

 

 

https://youtu.be/1lEM4BJK_G8
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Em seguida explicar que na canção história o Sr. Caracol, só canta cinco 

notas e que elas parecem estar subindo uma escadinha e depois ele canta 

descendo esta mesma escadinha. Após esta breve explicação, estimulá-los a 

falar as cinco notas musicais cantadas pelo Caracol (Dó, ré, mi, fá, sol), na 

sequência explicar que agora eles falarão as notas tocando em partes do seu 

corpo de no sentido subindo: (dó - joelho); ré (coxa); mi(barriga); fá (ombro); sol 

(cabeça). 

Depois, repetir este movimentos tentando cantar as notas. No final explicar 

para os alunos que todas as músicas são compostas por um grupo de notas que 

podem subir e descer assim como na canção do Sr. Caracol. 

Finalizar cantando a música do Sr. Caracol fazendo os movimentos corporais 

subindo e descendo. 

 

Sugestão de caracol feito com material reciclado: 
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“A Menina e o Caracol” 

Autora: Marlene Machado  

 

Aninha é uma menina muito alegre e esperta, que adora explorar a natureza.  

Todos os dias logo pela manhã, junto com o primeiros raios de sol, a menina 

acorda, toma o seu café e vai até o seu lindo jardim que fica bem em frente à sua 

casa.  

Lá Aninha admira as muitas cores das borboletas, o perfume das rosas e se 

encanta com delicadeza dos beija-flores que costumam passear pelo jardim. 

Certo dia estava à menina andando tranquilamente pelo jardim, quando 

escutou uma suave melodia, e rapidamente pôs-se a procurar quem estaria a 

cantarolar. Olhou por todos os lugares em cima das árvores, nas pétalas das flores, 

em meio grama e quando estava quase desistindo avistou sobre uma pedra bem 

redondinha um pequeno bichinho que parecia estar ali tomando banho de sol. 

O pequeno bichinho estava tão distraído cantando a sua canção:” ... Dó, ré, 

mi, fá, sol!! Olha o Caracol!! .... Que nem percebeu que Aninha tinha se aproximado. 

A menina esperou a cantoria terminar e logo perguntou: 

-Olá, pequenino, quem é você? - E ainda completou – Nunca tinha te visto 

aqui no meu jardim! 

- Eu sou o Sr. Caracol! Chamo-me, Dorémi! - respondeu o simpático bichinho. 

- Que linda canção!  Exclamou ela. 

- Fico feliz que gostou, é uma canção que aprendi quando ainda era um 

caracolzinho. Respondeu ele sorrindo. 

A menina então resolveu fazer-lhe um pedido: 

- Poderia me ensinar? 

-Sim, claro!! Cante comigo querida!! Pediu o pequeno Caracol. 

-Dó, ré, mi, fá, sol! Olha o Caracol! E junto cantou a menina. 

E assim os dois se tornaram bons amigos. Agora nas manhãs quentes de 

verão é possível ouvir Aninha e Caracol Dorémi, a cantarolar esta pequena canção: 

“Dó, ré, mi, fá, sol! Olha o Caracol!  
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Bichinhos do jardim 
       Aula 9 

Pág. 1/1 

Marlene Machado 
 

 

 

 

 

 
 

Objetivos:  

• Explorar o solfejo melódico e corporal;  

• Estimular o reconhecimento das notas musicais de dó à sol; 

• Trabalhar a percepção auditiva;  

• Desenvolver a coordenação motora.  

Duração da Atividade:  

• 30 minutos 
 

Nível de Ensino:  

• Educação Infantil (4 a 5 anos e 11 meses) 
 

Recursos Didáticos Utilizados:  

• Melodia do solfejo “Do, re, mi, fa, sol! Olha o Caracol” disponível em: 

https://youtu.be/1lEM4BJK_G8, em 23/02/21; 

• Bambolês coloridos, ou círculo desenhados com giz;  

• Fita crepe, se possível nas cores que representam as notas musicais (dó- 

vermelho, ré-laranja, mi-amarelo, fá-verde e sol- azul claro); 

• Fichas contendo a letra da melodia do solfejo e a imagem de um caracol 

(À escolha). 
 

Desenvolvimento:  

Recordar com os alunos as vivências da aula anterior, estimulando-os a 

recitarem a melodia do solfejo “Dó, ré, mi, fá, sol! Olha o Caracol!  

Agora distribua os bambolês seguindo a ordem das cores para representar 

as notas e cole as fichas de acordo com melodia do solfejo, em seguida proponha 

a brincadeira musical “Vamos subir e descer a escadinha” com a canção do Sr. 

Caracol. Sendo que primeira parte eles andarem passando de um bambolê para 

outro como se estivessem subindo a escada, saindo do Dó até o Sol, depois 

descerão do Sol até o Dó, após a explicação um aluno de cada vez deverá brincar 

de subir de descer a escadinha feita com os bambolês. 

 

https://youtu.be/1lEM4BJK_G8
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Bichinhos do jardim 
       Aula 10 

Pág. 1/1 

Marlene Machado 
 

 

 

 

 

 
 

Objetivos:  

• Apreciação de música clássica;  

• Reconhecer e explorar as qualidades do som (andamento, timbres, 

duração); 

• Desenvolver a coordenação motora. 

 

Duração da Atividade:  

• 30 minutos 
 

Nível de Ensino:  

• Educação Infantil (4 a 5 anos e 11 meses) 
 

Recursos Didáticos Utilizados:  

• Áudio da música “El Caracol Mifasol” de " de Ferrer-Ferran disponível em:  

https://youtu.be/Itb4Kd6pGPw, em 23/02/21; 

• Molas malucas ou lenços. 

  

Desenvolvimento:  

Dispor os alunos em roda, explicar que iremos realizar apreciação uma 

música clássica que se chama “El Caracol Mifasol”, explicar brevemente que ela 

conta história de um Caracol que se chama Mifasol, que resolve frequentar uma 

escola de música e aos poucos vai aprender os nomes das notas musicais, alguns 

instrumentos e a harmonia necessária para compor uma música.  

Colocar o áudio para que os alunos façam apreciação atenta, estimulando-

os a observarem os diferentes timbres e andamento presentes na mesma. Em 

seguida distribuir as molas malucas/ou lenços para acompanhem a melodia 

explorando a coordenação motora, a lateralidade, o andamento (lento, rápido) e 

as mudanças de timbres (agudo e grave) tendo a professora como modelo dos 

movimentos. 

 

 

https://youtu.be/Itb4Kd6pGPw
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Bichinhos do jardim 
       Aula 11 

Pág. 1/2 

Marlene Machado 
 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos:  

• Explorar o fazer artístico vivo e orgânico, o respeito e apreciação do 

trabalho manual, tanto individual e como coletivo;  

• Estimular a autoestima, interação e a criatividade. 

  

Duração da Atividade:  

• 30 minutos 
 

Nível de Ensino:  

• Educação Infantil (4 a 5 anos e 11 meses) 

 

Recursos Didáticos Utilizados:  

• Imagem da obra “Jardim em Giverny de Claude Monet”, sugestões 

disponíveis em: https://arteeartistas.com.br/os-jardins-de-monet/ em 

23/02/21; 

• Imagem de colagem de bichinhos de jardim feita com folhas (exemplo em 

anexo); 

• Áudio da música clássica “Valsa das flores” do músico Piotr Llitch 

Tchaikovsky disponível em https://youtu.be/lFxQztPf5_I, em 23/02/21; 

• moldura feita de caixa de papelão; 

• folha de papel contato, folhas secas, flores, sementes e galhos pequenos 

(observação realizar a higienização com álcool gel). 

  

Desenvolvimento:  

Solicitar previamente que os alunos tragam uma tampa de caixa de papelão 

e que façam a coleta de folhas, flores e galhos no caminho da escola, quintal da 

casa ou jardim próximo e envie para escola estes elementos da natureza na data 

marcada pela professora.  

 

https://arteeartistas.com.br/os-jardins-de-monet/
https://youtu.be/lFxQztPf5_I
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Bichinhos do jardim 
       Aula 11 

Pág. 2/2 

Marlene Machado 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Iniciar a aula promovendo uma roda de conversa, retomando todas as 

vivências das aulas passadas, pontuando os aprendizados adquiridos a respeito 

dos bichinhos do jardim: suas características, sons, como se movimentam e se 

alimentam e a sua importância deles para vida saudável de um jardim.  

Em seguida apresentar para os alunos algumas imagens de bichinhos do 

jardim feitos com colagem de folhas, flores, sementes e galhos, para que sirvam 

de inspiração. Dispor os elementos da natureza sobre uma mesa ao alcance dos 

alunos, em seguida explicar que eles agora serão os artistas e que farão uma 

obra, um quadro utilizando dos materiais elementos da natureza. 

Ao som da música “Valsa das flores”, deixe que os alunos escolham quais 

elementos desejam utilizar e oriente-os para que primeiramente façam um 

esboço do que querem fazer para depois realizarem a colagem, deixe a valsa 

tocando como fundo musical durante toda atividade, no final peça para que eles 

identifiquem seus trabalhos com seus nomes e faça uma pequena exposição para 

apreciação da classe. 

 
 

Exemplos de colagem com folhas, flores e galhos  
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 Marlene Adriana da Silva Martins Machado 

Graduada em Pedogogia, pós- graduada em Psicopedagogia Institucional, 

com cursos de formação continuada em Psicomotrocidade, Transtorno de 

Aprendizagem, Curso de Alfabetização na Prática e Programa de Leitura e Escrita 

na Educação Infantil,  há 6 anos atuando como professora na Educação Infantil 

na rede particular. 

 Já foi corolista do Coral Diocesano “Irmã Miriam Kolling” sendo do naipe 

Contralto. O seu encantamento pelo universo da música, fez com trouxesse para 

suas práticas em sala o contexto musical para os pequenos alunos sempre que 

possível. E foi assim, que buscando atividades que promovesse experiências 

significativas com muita criatividade,  intencionalidade  com uma linguagem 

acessível conheceu “CAIXOLA MUSICAL”,  se encantando com o trabalho 

desenvolvido pela Aline Fróes e Sandra Ribeiro. 

No final do ano de 2020 entrou para o curso e mentoria da “COMUNIDADE 

PENSANDO MÚSICA”se tornando uma Qf’s.  No qual pode ampliar o seu olhar em 

relação a Musicalização Infantil, através de aulas simplesmente incrivéis 

ministradas pelas próprias meninas da CAIXOLA e outros profissinais 

qualificados por elas convidados, finalizando a sua formação na “COMUNIDADE 

PENSANDO MÚSICA” com o “PROJETO BICHINHOS DO JARDIM” que juntamente 

com outro Qf’s participaram do lançamento de um livro com assinatura da 

CAIXOLA MUSICAL. 

 

Contatos: 

E-mail: marlene_adriana@live.com  
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Água e seus sons 

Niljane Franco 
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Água e seus sons 

 

 

Neste projeto com o tema Água e seus sons, desenvolvo atividades para a 

Educação Infantil, trabalhando: Ritmo, coordenação motora, audição, fala e 

sensório motor. 

Escolhi o tema Água e seus sons para desenvolver nas crianças a curiosidade 

bem como o conhecimento da importância da água em nossas vidas. Este projeto 

pode ser trabalhado diversas aulas. 

 

Niljane Franco 
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Objetivos:  

• Trabalhar os lugares encontramos  água  

• Desenvolver a escuta dos sons da água 

 

Duração da Atividade:  

• 20 minutos 

 

Nível de Ensino:  

• Educação Infantil  

 

Recursos Didáticos Utilizados: 

• Fotos de Mar, Rios, Cachoeiras, chuva, torneiras, chuveiros (o professor 

deve procurar previamente);  

• Lenços (um para cada criança);  

• Ciranda da água, disponível em: 

•  https://www.youtube.com/watch?v=haI0KhtP2yM em 23/02/21. 

 

Desenvolvimento: 

Sentar com as crianças no chão em círculo e perguntar se elas gostam de 

brincar com água.  

Estimular a participação perguntando quem já foi no mar? (Mostre uma 

figura do mar) 

Quem já foi na Cachoeira? (mostre figura da cachoeira) 

Vá mostrando as figuras e estimulando a participação das crianças, em 

seguida coloque a música “Ciranda da água” e entregue os lenços. 

Diga para as crianças que agora elas são a água e irão movimentar o corpo 

e o lenço no ritmo da música. 

Deixar que as crianças movimentem livremente. Repita a atividade quantas 

vezes for necessário.  

 

Água e seus sons 
       Aula 1 – Imagens e sons 

     Pág. 1/1 

                                                                                           Niljane Franco 

https://www.youtube.com/watch?v=haI0KhtP2yM
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Objetivos:  

• Trabalhar a socialização; 

• Desenvolver a fala e sensações (esperar sua vez de entrar na brincadeira). 

 

Duração da Atividade:  

• 30 minutos 

 

Nível de Ensino: 

• Educação Infantil  

 

Recursos Didáticos Utilizados: 

• Barquinhos de papel;  

• Bacias com água.   

• Ciranda da água, disponível em:  

 https://www.youtube.com/watch?v=haI0KhtP2yM em 23/02/21. 

 

Desenvolvimento: 

Sair com as crianças para o pátio, levar bacias com água. Mostrar os 

barquinhos e perguntar se as crianças sabem o que é. 

Entregar um barquinho de papel para cada criança e colocar estes 

barquinhos junto com eles nas bacias com água, pedir para soprar seu barquinho 

um de cada vez. 

Colocar A música Ciranda da Água (Mundo Bita) enquanto brincam com os 

barquinhos na água. 

 

 

 

 

 

 

Água e seus sons 
       Aula 2 – Barquinho de papel 

     Pág. 1/1 

                                                                                           Niljane Franco 

https://www.youtube.com/watch?v=haI0KhtP2yM
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Objetivos:  

• Trabalhar movimentos seguindo os sons; 

• Desenvolver a coordenação motora;  

• Estimular a audição; 

• Promover socialização. 
 

Duração da Atividade:  

• 30 minutos  
 

Nível de Ensino:  

• Educação Infantil  
 

Recursos Didáticos Utilizados:  

• Tecido azul Grande; 

• Água Pingando, disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=48QEr1C-Jts em 23/02/21; 

• Ondas do Mar, disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=eHAQoSIxV4c em 23/02/21; 

• Som da Chuva disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=74nm7vb4HPI em 23/02/21; 

• Som da Cachoeira, disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=kLoiOehieeM em 23/02/21. 
 

Desenvolvimento:  

Sentar no chão com as crianças e relembrar sobre a água e seus sons.  

Explicar que existem sons fortes e sons fracos. Colocar os sons para as 

crianças ouvirem e identificar se são fortes, fracos e qual elas gostam mais. 

Em seguida esticar o tecido e pedir que cada um segure um pedaço. 

 Colocar os sons de água e pedir para que façam movimentos com o tecido. Vá 

trocando os sons para que os alunos movimentem conforme cada um. 

 

 

 

Água e seus sons 
       Aula 3 – O balanço da água 

     Pág. 1/1 

                                                                                           Niljane Franco 

https://www.youtube.com/watch?v=48QEr1C-Jts
https://www.youtube.com/watch?v=eHAQoSIxV4c
https://www.youtube.com/watch?v=74nm7vb4HPI
https://www.youtube.com/watch?v=kLoiOehieeM
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Objetivos: 

• Desenvolver coordenação motora; 

• Estimular trabalhos manuais; 

• Trabalhar o ritmo. 

 

Duração da Atividade:  

• 30 minutos 

 

Nível de Ensino:  

• Educação Infantil  

 

Recursos Didáticos Utilizados:  

• Chocalhos feitos de garrafas pequenas (levar semiprontos apenas para as 

crianças pintarem); 

• Tinta Guache e pincel; 

• Áudio “ De gotinha em gotinha” Palavra cantada, disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=bkr1wS8D-6A em 23/02/21. 

 

Desenvolvimento:  

Entregar um chocalho para cada criança, tinta e pincel. 

Deixar que cada criança customize seu chocalho. 

Depois dos chocalhos prontos, colocar o áudio da música De gotinha em 

Gotinha e tocar seguindo o ritmo da música. 

 

 

 

 

 

 

 

Água e seus sons 
       Aula 4 – Garrafinhas coloridas 

     Pág. 1/1 

                                                                                           Niljane Franco 

https://www.youtube.com/watch?v=bkr1wS8D-6A
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Objetivos: 

• Desenvolver coordenação motora; 

• Trabalhar o ritmo; 

• Tocar junto. 
 

Duração da Atividade:  

• 30 minutos 
 

Nível de Ensino:  

• Educação Infantil  

 

Recursos Utilizados:  

• Chocalhos feitos na aula anterior de garrafas pequenas; 

• Áudio da música “Olha a água” de Marcelo Serralva, disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=m67D0BZxocY em 23/02/21, 

• Áudio “Tanta água” de Márcio de Camilo e Ana Cristina, disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=lMuOMppxDEA  em 23/01/21; 

• Vídeo Água (Bento e Totó), disponível em:   

https://www.youtube.com/watch?v=6upE2O4QINY em 23/02/21; 

 

Desenvolvimento:  

Entregar o chocalho da aula anterior para cada criança e explicar que irão 

acompanhar o ritmo da música. 

Colocar o áudio da música “Olha a água” Marcelo Serralva e tocar com os 

alunos. 

Depois colocar o áudio “Tanta água” de Marcio de Camilo e Ana Cristina e 

tocar com os alunos. 

Assistir ao vídeo Água (Bento e Totó) e convidar as crianças para tocarem a 

música do vídeo. 

 

 

Água e seus sons 
       Aula 5 – Tocar e apreciar 

     Pág. 1/1 

                                                                                           Niljane Franco 

https://www.youtube.com/watch?v=m67D0BZxocY
https://www.youtube.com/watch?v=lMuOMppxDEA
https://www.youtube.com/watch?v=6upE2O4QINY
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Meu nome é Niljane Franco sou de Poços de Calas, Minas Gerais. Atuo na 

educação infantil minha paixão, trabalho com crianças de 0 a 2 anos. Fiz 

magistério com especialização na educação infantil. 

 

 

 

Contatos: 

E-mail: niljanefranco0@gmail.com 

Fone: (35) 99930-7831 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:niljanefranco0@gmail.com
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As flores do jardim 
Noemi Sipliano 



 

 Projetos Musicais para Sala de Aula – GRATUITO 
®Caixola Musical 2021 

contato@caixolamusical.com.br 
www.caixolamusical.com.br 

 

217 

 

 

As flores do jardim 

 

 

Sabendo que a criança é um ser em constante desenvolvimento, cheio de 

curiosidades e aprende através do lúdico desenvolvi este projeto com o objetivo 

de trabalhar com crianças de 2 a 4 anos, com 4 aulas sequenciais de 30 minutos 

cada, e com uma sugestão de uma apresentação de teatro no final do projeto. 

O Objetivo deste projeto é que as crianças possam obter mais 

conhecimentos sobre as flores, algo que vem da natureza e que as crianças 

gostem e se interessem muito, traremos estes conhecimentos através de 

músicas, arte, contextualização, dinâmicas com movimentos e demonstrações 

de variedades de flores, onde elas poderão tocar e cheirar, estimulando assim a 

ação e reflexão na criança. 

 

Noemi Sipliano 
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Objetivos:  

• Aguçar o tato; 

• Conhecer tipos de flores, especificamente a rosa; 

• Trabalhar a expressão corporal. 

 

Duração da Atividade:  

• 30 minutos  

 

Nível de Ensino:  

• Educação infantil de 2 a 4 anos.  

 

Recursos Didáticos Utilizados:  

• Áudio da Música a linda rosa juvenil, (os pequerruchos) 

https://www.youtube.com/watch?v=q30ryHS3d1s em 23/02/21; 

• Rosas naturais. 

  

Desenvolvimento:  

Perguntar para as crianças se elas já viram flores, qual a cor dessas flores e 

cheiro. 

Explicar que existem vários tipos de flores, que cada uma delas têm um 

nome e hoje eles irão conhecer a que se chama ROSA 

Mostrar uma rosa natural para as crianças ( se puder leve mais de uma, com 

cores variadas) 

 Passar a rosa que trouxe para as crianças, sentir, tocar, cheirar.  

Colocar música a linda rosa juvenil e convidar as crianças para dançarem 

livremente seguindo o ritmo da música 

Logo após, convidá-las a bater as mãos e os pés acompanhando o ritmo da 

música. 

 

 

As flores do jardim 
       Aula 1 – Conhecendo a rosa 

     Pág. 1/1 

                                                                                           Noemi Sipliano 

https://www.youtube.com/watch?v=q30ryHS3d1s
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Objetivos:  

• Conhecer a diversidade das flores; 

• Aprender sobre a espécie Cravo; 

• Vivenciar ritmos musicais;  

• Trabalhar a socialização. 

 

Duração da Atividade:  

• 30 minutos  

 

Nível de Ensino:  

• Educação infantil de 2 a 4 anos.  

 

Recursos Didáticos Utilizados:  

• Cravo Natural; 

• Rosa Natural; 

• Música O cravo e a rosa, sugestão disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=lqMzotWucoU em 23/02/21.  

 

Desenvolvimento:  

Contextualizar dando continuidade à aula anterior relembrando as 

variedades das flores, lembrar da Rosa que viram na aula passada. 

Conversar com os alunos sobre o CRAVO. Mostrar o cravo, falar sobre 

tamanho, cores e diversidade dos cravos. Passe o cravo de mão em mão para os 

alunos. 

Perguntar para os alunos qual eles preferem: O Cravo ou a Rosa? 

Falar para os alunos que existe uma música que conta a história do cravo e 

a rosa, colocar o áudio da música e, enquanto as crianças ouvem, vá mostrando 

o cravo e a rosa. Criar um gestual para a música “O Cravo e a Rosa” e fazer com 

as crianças. 
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Objetivos: 

• Trabalhar o movimento corporal; 

• Vivenciar a escuta musical; 

• Experimentar dinâmicas diferentes; 

• Desenvolver a noção de espaço; 

• Instigar a socialização. 

 

Duração da Atividade:  

• 30 minutos  

 

Nível de Ensino:  

• Educação infantil de 2 a 4 anos.  

 

Recursos Didáticos Utilizados:  

• Áudio da Música “Valsa das flores”, sugestão disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=7ZVJLh796Tk em 23/02/21; 

• Fitas de papel crepom; 

• Folhas de sulfite, tinta ou lápis de cor. 

 

 Desenvolvimento: 

 Contextualizar continuando a conversa sobre as flores: Quem lembra da 

nossa conversa da última aula, foi sobre o que? 

Imaginem se as flores resolvessem fazer uma festa. Acho que teria muita 

música para elas se movimentarem. Hoje eu trouxe uma música que se chama 

“Valsa das Flores” e todos nós vamos nos transformar em flores e movimentar 

como se estivéssemos dançando (Não esqueça de pedir aos alunos para 

movimentarem sentindo a música: forte, fraco, rápido, lento). 
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Entregue as fitas de papel crepom e coloque a música “Valsa das Flores”. 

Deixe que eles explorem os movimentos corporais com a fita pela sala de aula 

ao som da música.  

Depois um momento de arte, entregar as folhas para desenhar flores. Deixe 

que desenhe do jeitinho deles.  

Para finalizar esta aula pedir para eles trazerem flores que encontrarem no 

caminho de casa ou no seu quintal, no dia seguinte. 
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Objetivos:  

• Trabalhar a socialização; 

• Conhecer diversos tipos de flores; 

• Desenvolver o tato e olfato; 

• Que a criança expresse o seu conhecimento sobre o que aprendeu através 

da arte ''desenho''.  

 

Duração da Atividade:  

• 30 minutos  

 

Nível de Ensino:  

• Educação infantil de 2 a 4 anos.  

 

Recursos Didáticos Utilizados: 

• Flores trazidas pelos alunos; cartolina; cola; tinta guache; 

 

Desenvolvimento:  

Contextualizar em uma roda de conversa falando sobre as flores que as 

crianças trouxeram.  

Falar os nomes das flores e deixar que peguem as flores uns dos outros, 

sentindo a textura e o aroma. 

Depois faremos um quadro de colagem na cartolina com as flores que eles 

trouxeram, a assinatura de cada um vai se transformar em uma florzinha 

carimbadas com a digital dos dedinhos deles e será colocada em exposição na 

escola. 

 

Deixo como sugestão, a programação de um teatro infantil, com a música “A 

linda rosa juvenil”, sugestão disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=q30ryHS3d1s em 23/02/21. 
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Noemi Sipliano é formada em Pedagogia e atua como professora de 

educação infantil no CEI Arco-Íris Associação Beneficente Comunitária CAMIN 

desde 2019. 

Durante sua caminhada participou de oficinas e cursos práticos de 

aperfeiçoamento em Contação de Histórias, Brincadeiras para brincar e dançar, 

parlendas. 

É uma pessoa dinâmica, descontraída que trabalha muito bem em equipe e 

está sempre disponível para aprender mais.  

 

Amo o que faço, amo ser educadora! 

 

 

 

Contatos: 

E-mail: noemisnc2@gmail.com 

WhatsApp: (11) 95237-6692 

 

 

 

mailto:noemisnc2@gmail.com
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Bichinhos do jardim e o 

movimento corporal 

Rita Amaral 
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Bichinhos do Jardim e o  

movimento corporal 

 

 

O projeto é voltado para crianças da educação infantil com  faixa etária entre  

2 e 5 anos, mas também pode ser adaptado para a faixa etária de 6 a 11 anos 

que são crianças do ensino fundamental I, com  duração de aproximadamente 

50 minutos.  

A ideia utilizada para  a composição deste projeto foi, explorar a história  

encantada que se passa  no jardim do sítio da  vovó, descobrindo como os 

bichinhos e a natureza se movimentam. Se existem formas, tamanhos, texturas, 

cores, sons e ruídos  e quais materiais  podem ser usados para desenvolver estes 

movimentos.  

Nele vou trabalhar, o ouvir, a  imaginação, atenção,  imitação, expressão 

corporal, prontidão, lateralidade, criação, pulso, coordenação motora , altura, 

andamento, criatividade e vivência corporal . 

 

Rita Amaral 
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Objetivos:  

• Explorar o movimento corporal; 

• Compreender os sons e ruídos, 

• Trabalhar a atenção e a imitação. 

 

Duração da Atividade:   

• 50 mim 

 

Nível de Ensino:  

• Educação Infantil 

                                       

Recursos Didáticos Utilizados:  

• História “No jardim e em volta do sítio da vovó” de Rita Amaral (em anexo); 

• Sons da Natureza - Vento no bambuzal, disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=KcQtgDZA4O4  em 23/02/21; 

• Corpo; 

• Vaso de flores (margaridas, girassol, rosas, à escolha do professor); 

• vaso com uma pequena árvore. 

 

Desenvolvimento: 

Iniciar a aula chamando as crianças para sentar em círculo para ouvir uma 

história. Contar a história “No jardim e em volta do Sitio da vovó” e apresentar 

para as crianças os vasos de flores e um vaso com uma pequena árvore para que 

elas possam observar e explorar.  

Em seguida questionar às crianças se elas: Conhecem um jardim? Sabem o 

que tem em um jardim?  Se no jardim pode ter flores? Pode também ter árvores? 

O que precisamos para montar um jardim? (Falar  do sol, do vento, das flores, 

das árvores e suas cores). 
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Continuar a roda de conversa perguntando se elas sabem dizer como eram 

as árvores da história? Seu tamanho e sua forma?  E como eram as flores no 

jardim? Grandes pequenas, redondas, compridas? Eram todas do mesmo 

tamanho ou  tinham tamanhos diferentes? Que cores tinham? ou não tinham 

cores? 

Antes de dar sequência a conversa com as crianças, apresentar o áudio do 

“Vento no bambuzal” para as crianças sem dizer que som é, para que assim elas 

tentem descobrir. Logo em seguida questionar que som foi aquele que elas 

ouviram. Será que este som é o som do vento? Este som se parece com o som 

apresentado na história? Como é o movimento do vento? Pedir as crianças que 

usem o corpo para fazer o movimento do vento. As árvores e flores tinham 

movimento?  

Vocês conseguem imitar o som do vento que tinha nesta história? Se vocês 

fossem árvores como seriam?  Seriam galhos secos, sem vidas ou  vistosos e 

floridos? Como se movimentariam? 

Propor que as crianças, ao som do “Vento no bambuzal” vivenciem 

movimentos sendo árvores usando o corpo.   
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No Jardim e em volta do sítio da Vovó 

Autora: Rita Amaral 

  

Hoje cedo quando Maria Isabel entrou na varanda do sítio da vovó, e olhou o piso 

grande, liso de forma quadriculada e com alguns sombreados amarelo, percebeu que o sol 

chegava por detrás da montanha e tocava o assoalho criando ali um lindo arco íris. Então 

ela correu e deitou na rede para comtemplar aquele belo espetáculo. 

O sol chegava suavemente com seus raios dourados, iluminando o jardim e em volta 

do sítio, criando com isto cores e brilhos por onde passava. E o vento seu amigo soprava 

dando movimento às árvores que eram algumas altas e frondosas e com troncos grossos, 

outras árvores eram médias, baixas e com galhos finos, pequenos e em formação. O vento 

também soprava as Rosas, Margaridas, Jasmins, Azaleias, Hortênsias, Lírios, Girassóis, 

Beijos, Calêndulas, Begônias e tantas outras flores que dançavam como se fossem lindas 

bailarinas. 

Seus olhos estavam vidrados e encantados com tanta beleza que o sussurro do vento 

e o brilho do sol convidaram a menina a sair da rede e caminhar pelo jardim e em volta do 

sítio para ver o que mais poderia observar e descobrir de encantador naquele lugar. E foi 

neste passeio que apreciou  o canto dos pássaros entre as árvores, o zumbido das abelhas 

em sua colmeia no tronco de uma árvore, as borboletas coloridas que voavam entre as flores, 

o caracol e a lesma que lentamente se arrastavam por entre as folhas secas no chão, 

abandonando o seu rasto. 

Viu a minhoca que com medo de virar comida de passarinho um buraco na terra  

procurava para entrar e esconder, já as formigas pareciam ter a força de um gigante pois 

ligeirinho picavam e carregavam folhas em suas anteninhas para o grande formigueiro, o 

vaga-lume com sua luz pequenina se misturava aos raios do sol, sentindo ser parte daquele 

brilho que iluminava o jardim e em volta do sítio. O Sr.  grilo e o gafanhoto com tanta 

elegância em seu saltos  para lá e para cá pareciam numa grande harmonia reger todo aquele 

movimento. 

  Para Maria Isabel, foi deslumbrante ser levada pelo sol e o vento e descobrir todo o 

encantamento que existia no jardim e em volta do sítio da vovó. E enquanto tudo isso 

acontecia, ela caminhava de volta para a rede  na varanda, achando que estava dormindo e 

que ao acordar descobriria que tudo não passou de um sonho. Mas para sua surpresa um 

linda  joaninha possou em sua mão e ao tentar pegá-la tocou a unhas sem seu braço, então 

percebeu que não era um sonho e que muitas aventuras e descobertas  ainda poderiam  

acontecer no jardim e em volta do sítio mágico  da vovó.     

 
Anexo Aula 1 – Projeto Bichinhos do jardim e  o movimento corporal (Rita Amaral) - História  
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Objetivos:  

• Explorar o movimento corporal; 

• Vivenciar a expressão corporal; 

• Trabalhar a lateralidade. 

 

Duração da Atividade:    

• 50 min 

 

Nível de Ensino:  

• Educação Infantil 

 

Recursos Didáticos Utilizados: 

• Áudio “A Bela e a Fera“ - Curto Instrumental, disponível em:   

https://www.youtube.com/watch?v=hGetPbkCj_M em 23/02/21; 

• Bichinhos do Jardim - Balangandan (Lyrics), disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=F9OzU6J25m4 em 23/02/21; 

• Lenços de tecido (uma para cada criança); 

• Corpo. 

 

Desenvolvimento: 

Retomar o que foi apresentado na aula anterior conversando sobre a história 

e o que tinha nela.  

Dispor as crianças em roda e de pé. Questionar se lembram como eram as 

árvores da história? Que tamanhos tinham? Como eram seus galhos, como se 

movimentam? O que faziam estes galhos se movimentarem? Se lembram como 

era o som do vento? Era forte ou suave? 

Muito bem! Na aula de hoje, vamos ver o que mais se movimentava na história? 

Será que as flores tinham movimento? Como  elas eram? Iguais  
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ou diferentes? Elas tinham cores e formas? Como as flores dançavam nesta 

história? 

Vamos usar o nosso corpo para fazer o movimento das flores? Pedir as 

crianças que façam o movimento das flores usando o corpo. Agora ouviremos 

uma canção instrumental e com ela criaremos novos movimentos para o vento, 

as árvores e as flores, usando os tecidos coloridos que temos. Distribuir um lenço 

para cada criança e colocar o áudio “A Bela e a Fera” para que vivenciem os 

movimentos. 

Dizer que no jardim, também tinham animais apresentar o áudio da música 

“Bichinhos do jardim” e cantar para que elas possam  vivenciar também os 

movimentos dos bichinhos citados na música com o corpo e memorizar  a canção 

apresentada. 

Após a canção conversar com as crianças sobre os bichinhos que 

apareceram na música e se eles têm alguma semelhança  com os encontrados na 

história. Como eram  estes bichinhos e como se movimentavam? 

Colocar novamente o áudio da música e deixar que eles se movimentem 

imitando os animais que aparecem na letra da canção. 
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Objetivos:  

• Explorar diferentes texturas; 

• Trabalhar a atenção e a lateralidade;  

• Incentivar a criatividade. 

 

Duração da Atividade:  

• 50 min 

 

Nível de Ensino:  

• Educação Infantil 

                               

Recursos Didáticos Utilizados: 

• Bichinhos encontrados no jardim de diferentes texturas, podendo ser de 

borracha, pelúcia etc. (formiga, passarinho, abelha, minhoca, grilo, 

joaninha, borboleta); 

• Materiais de diferentes texturas usados para aula: pedra, areia, geleca, 

farinha de trigo, água, tintas  (usar um pote plástico para colocar cada um 

estes materiais); 

• Penas de galinha, lixa, almofada, borracha, tecidos, espumas para as 

crianças utilizarem no desenho; 

• Folhas de papeis (uma para cada criança). 

 

Desenvolvimento: 

Recordar a aula passada onde falamos sobre o movimento das flores, suas 

cores, formas, e os novos movimentos criados. 

Dispor as crianças em roda e sentadas no chão para explorarem os 

bichinhos apresentados, permitir que as crianças toquem, sintam a textura, 

cheirem e explorar seus tamanhos e formas. Depois, conversar sobre   os   

tamanhos    dos   bichinhos  apresentados   e   suas  texturas  
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perguntando para as crianças: todos os bichinhos eram iguais, nas cores e nos  

tamanhos? Os bichinhos que vimos no vídeo aula passada, vocês sem lembram 

como eram a textura do seus corpinhos?  

Então vamos agora manusear as texturas que estão nos potinhos aqui no 

chão. Cada criança irá experimentar as texturas com as mãos ou com os pés para 

perceberem as sensações ao usá-las. Depois que todas as crianças tiverem 

experimentado tudo vamos conversar sobre: Qual foi a sensação que sentiram 

ao tocar nas texturas? Foi uma sensação boa ou ruim? Quais gostaram de tocar 

e sentir e quais não gostaram te tocar? 

Conversar sobre as semelhanças existentes ou não entre estes materiais e 

os bichinhos que vimos  na música ou história contada. Desenhar os bichinhos 

usando folhas de papel e as diferentes texturas apresentadas. 

Após a criação, conversar sobre a experiência do desenhos e dos materiais 

usados. Pedir que falem dos bichinhos que fizeram e qual material usou.  
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Objetivos:  

• Explorar o movimento corporal; 

• Trabalhar a atenção e a lateralidade;  

• Vivenciar a pulsação musical;  

• Estimular a coordenação motora fina. 

 

Duração da Atividade:  

• 50 mim 

 

Nível de Ensino:  

• Educação Infantil 

 

Recursos Didáticos Utilizados: 

• Áudio “A bossa nova da Dona Lesma” - Bossa Nova - Música Infantil - 

Bichos de Jardim, disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=rmnrSOTLhvA em 23/02/21; 

• Corpo; 

• Lenços de tecido (uma para cada criança); 

• Fitas (uma para cada criança). 

 

Desenvolvimento: 

Recordar no primeiro momento qual foi a experiência em usar as texturas, 

quais as semelhanças que elas tinham com os bichinhos apresentados e se foi 

legal usar estes materiais para criar os bichinhos. 

Colocar as crianças sentadas no chão com a distância de dois braço abertos 

uma da outra para que possam se arrastar sentadas ou deitadas. 

Assistir ao vídeo “A bossa nova da Dona Lesma”, após assistirem,  vou pedir 

que elas vivenciem o movimento sentadas ou deitadas para que  
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percebam qual é a sensação que tiveram ao fazer aquele movimento. Foi legal 

realizar esta experiência  de ser uma lesma? 

Chamar a atenção para: Quais bichinhos na  história que se arrastam no 

chão? Vocês conhecem outros bichinhos que se arrastam pelo chão? O 

movimento da lesma era lento ou rápido? Existem outros bichinhos nesta história 

que andam lentos ou rápidos? Quais? Vocês conseguem de pé imitar o 

movimento da formiga que anda rápido? Quais outros bichinhos que não estão 

no vídeo e que vocês conhecem que andam lentos ou rápidos? 

Após levar as crianças a descobrir que tem muitos outros bichinhos que 

andam lento e rápido, direcionar que na nossa história vamos imitar o movimento 

da lesma e do caracol arrastando o tecido no chão com uma mão e na outra mão 

balançar a fita no movimento rápido da formiga. 

Dar o comando para que possam realizar esta atividade que será semelhante 

a brincadeira do vivo e morto. As crianças irão andar pela sala  livremente e 

quando eu der o comando dizendo lesma! (abaixar e movimentar o lenço no 

chão), Formiga! (levantar e balançar a fita no alto). 
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Objetivos:  

• Explorar o movimento e expressão corporal; 

• Trabalhar a atenção e a lateralidade;  

• Vivenciar o andamento musical;  

• Incentivar a criatividade. 

 

Duração da Atividade:  

• 50 mim 

 

Nível de Ensino:  

• Educação Infantil 

 

Recursos Didáticos Utilizados: 

• Zooparky - O Movimento dos Bichos, disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=SiKD8x5TOXs em 23/02/21; 

• Caixas de papelão de vários tamanhos; 

• Bambolês; 

• Barbantes e fita adesiva. 

 

Desenvolvimento: 

Relembrar os movimento dos bichos que vivenciamos na aula passada 

(lesma e formiga), seus movimento com o corpo.  

Propor para as crianças vivenciar novamente os movimento dos bichinhos 

só que agora passando por um circuito e seu desafio será realizado com caixas 

de papelão de vários tamanhos, barbantes para que possam ser criadas teias e 

bambolês para serem pulados e passados por eles (a professora deve preparar 

esse circuito previamente). 

Apresentar para as crianças como funcionará o circuito.  
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Sugestão de montagem do circuito: 

As caixas serão abertas em sua duas partes e todas ficarão presas ao chão 

com fitas da seguinte maneira: A caixa menor ficará presa ao chão de forma que 

a criança passe por  dentro dela arrastando, ao sair  vai encontrar um bambolê 

para pular dentro e fora e chegar no próximo obstáculo que será  também uma 

caixa, que estará presa ao chão de modo que ela possa entrar engatinhando e 

sair do outro lado para passar por um amaranhado de barbante que estará preso 

nos pés da cadeira ou da mesa e a criança tenha que passar arrastando. A terceira 

caixa estará presa ao chão e a criança vai passar de pé por dentro dela e ao sair 

passará  engatinhando por  dentro de um bambolê de pé, e pulará por cima de 

um barbante e um outro, onde passará por baixo terminando com isto o circuito 

proposto.  

 

Conversar  com as crianças sobre a experiência vivenciada e  qual foi a 

sensação de sentiram ao viver os movimento dos bichinhos do jardim?         
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Objetivos:   

• Incentivar criação de uma história sonorizada;  

• Vivenciar movimentos corporais;  

• Explorar a imitação;  

• Trabalhar a atenção. 

 

Duração da Atividade:   

• 50 min 

 

Nível de Ensino:  

• Educação Infantil 

 

Recursos Didáticos Utilizados: 

• Corpo; 

• Instrumentos musicais percussivos (exemplo: clavas, tambor, reco-reco, 

pandeiro, triângulo, caxixi, agogô e xequerê). 

 

Desenvolvimento: 

Retomar o que foi visto na aula anterior perguntando para as crianças como 

foi a experiência de se  passar por bichinho, em suas várias maneiras de se 

locomover que foram realizadas através de um circuito. 

Propor que na aula de hoje vamos criar novos movimentos para os bichinho 

usando os instrumento disponibilizados.  

Apresentar os instrumentos disponíveis e pedir que a criança escolha um 

instrumento e um bichinho, depois pedir que crie um movimento com este 

instrumento. 

Após as crianças terem escolhido seus bichinhos e criado seus movimentos 

com os respectivos instrumentos, crie junto com as crianças  
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uma história sonorizada onde vão aparecendo os bichinhos que escolheram, 

devendo fazer o movimento e o som no devido momento (caso preferir, levar a 

história pronta e com os animais determinados, tendo o cuidado de orientar as 

crianças a escolher os movimentos e instrumentos para os devidos bichinhos que 

estarão presentes na história). 

 

Exemplo:  

Um belo dia no jardim a senhora formiga apareceu correndo (a criança que 

escolheu a formiga faz o som e o com o instrumento e o devido movimento 

criado), foi quando de repente ouviu por detrás de uma pedra o seu caracol (som 

e movimento da outra criança) tentava subir em uma folha, mas escorregou e 

caiu em cima da doutora joaninha (som e movimento da outra criança) ... etc. 
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Objetivos:  

• Trabalhar a imitação, a criatividade e a atenção; 

• Incentivar a coordenação motora;  

• Explorar a imaginação. 

 

Duração da Atividade:   

• 50 min 

 

Nível de Ensino:  

• Educação Infantil 

 

Recursos Didáticos Utilizados:   

• Vídeo - MEXENDO AS PARTES DO CORPO COM OS FOFOSSAUROS, 

disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=5OA45DdhsI4 em 

23/02/21; 

• Corpo e instrumentos de percussão; 

 

Desenvolvimento: 

Retomar o tema da aula anterior  onde as crianças criaram os som dos 

bichos usando os instrumentos musicais. 

Colocar o vídeo “Mexendo as partes do corpo com os fofossauros” e deixar 

que as crianças se movimentem livremente. Depois, direcionar que a criança 

escolha uma parte do corpo para movimentar na hora que a música estiver 

tocando. 

Depois, deixar que escolham um instrumento de percussão para 

movimentar junto com o corpo. Deixar que se movimentem com o áudio da 

música dos fofossauros e após a vivência conversar e perguntar se os 

movimentos podem ser feitos de maneira diferente? Repetir os movimentos do 

corpo criados de maneira diferente, lenta ou rápida. 
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Rita Amaral possui formação em canto Lírico pela Universidade Federal de 

São João Del-Rei e Formação em Educação Musical pela Universidade Federal de 

São João Del-Rei. 

Possui Técnico em Canto  pelo Conservatório Estadual de Música Padre José 

Maria Xavier e fez o Curso de Iniciação Musical Infantil e Musicalização para bebê 

no Atelier Musical Enny Parejo. 

Atua como Professora de Musicalização da Escola Cia Companhia 

Educacional Enlace e Professora de Musicalização da Escola Ursinho Pimpão 

 

 

 

Contatos: 
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Instagram: @rita.cassia.paula 
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Cirandas 
Simone Terenciano Elias Francischetti 
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Cirandas 

 

 

Este projeto  foi concebido com o intuito de proporcionar aos alunos desde 

o início de sua escolaridade outras possibilidades musicais, sem  deixar de focar 

no contexto infantil. 

Tem como embasamento teórico básico as teorias do desenvolvimento 

cognitivo de Piaget, Vygotsky, Wallon; Teoria das inteligências múltiplas de 

Gardner; Teoria Espiral do desenvolvimento cognitivo musical de Swanwick; 

Metodologias do Ensino de Música de Dalcroze, Koellreutter, Orff, Kodàly. 

As aulas quando são planejadas de forma integrada com os demais 

professores, oferecem aos alunos aprendizado amplo, sem a perspectiva 

compartimentada por disciplina e os conteúdos aprendidos pela criança são 

organizados, mentalmente conforme suas próprias experiências e aprendizados 

(teorias da aprendizagem). Enquanto professora de Arte, procuro compartilhar 

as propostas antecipadamente às professoras das classes a fim de integrar 

também seus conteúdos. 

A aplicação deste  projeto tem como objetivos gerais desenvolver  atitude de  

escuta sensível,  a memória  e o repertório musical,  estimular a atenção, a 

socialização, a desinibição, o respeito  à  diversidade, o espírito de equipe, entre 

tantos outros além de objetivos específicos de disciplinas escolares diversas – 

algumas sugeridas aqui  e outras possibilidades e objetivos serão despertados 

pelo coautor aplicador e eu ficaria encantada em conhecer... 

Será um  prazer  trocar informações  e aprender  com cada um e disponibilizo  

meu e-mail professora_maluquinha@yahoo.com.br. 

 

 

 

Simone Terenciano Elias Francischetti 

 

 

 

 

 

https://www.skoob.com.br/livro/pdf/koellreutter-educador/livro:82658/edicao:91217
mailto:professora_maluquinha@yahoo.com.br
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Objetivos:  

• Escrita do próprio nome; 

• Apreciação dos desenhos dos crachás,  

• identificar os brinquedos e brincadeiras repetidas,  

 

Duração da Atividade:   

• 30 minutos 

 

Nível de Ensino:   

• Fundamental 1 

 

Recursos Didáticos Utilizados:  

• Tapete Circular (pode-se usar uma toalha de mesa, um bambolê); 

• Dois “Cetros de Fala” feitos de objetos decorados, particularmente, uso 

cores neutras - marrom, bege, areia, cinza, listado, com bolinas ou 

xadrez...o cetro não deverá ser um “objeto de desejo” mas a “Vez da Fala”;   

• Áudio da música Trem Bala de Ana Vilela – Instrumental, disponível em:  

https://youtu.be/y02JsNhnG_Q  em 20/01/2021; 

• Áudio da música para estudar concentrar memorizar, disponível em:  

https://youtu.be/luFC8bflbyY em 20/01/2021; 

• Recortes de cartolina (para crachá) 

• Recortes de fio de barbante de comprimento adequado para o crachá; 

• Etiquetas autocolantes impressas com informações da turma/ano; 

• Pigmentos coloridos (giz de cera, lápis de cor ou outro); 

• Folhas de sulfite pré-impressa com as informações da turma; 

• Saquinhos transparentes A4 com 4 furos; 
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Desenvolvimento:  

 

As crianças são recepcionadas com o ambiente organizado com as carteiras 

em “U” deixando um espaço central onde está o tapete. 

Após a recepção individual de cada criança, com um cumprimento que 

sinalize a mão direita, reforçando com um pequeno desenho ou adesivo nas 

costas da mão, oriente as crianças a sentar ao entorno do tapete onde desejarem 

para escutarem a música e evitarem conversas para ouvirem melhor e não 

interferirem na escuta dos demais... tendo consciência de que isso será 

praticamente impossível, pois muitos vem de mesmas turmas de suas escolas. 

Quando todos estiverem acomodados, feche a porta e dirija-se ao grupo 

dizendo o que sente por tê-los como alunos, como equipe, apresente-se 

novamente e apresente os dois “Cetros de Fala” (duas cores diferentes ).  

Explique:  

- O que é um cetro e que “estes”  possibilitarão a alternância de fala, 

- A dinâmica (sinais que orientarão as falas)  -  dobrar o braço direito,  mostrando 

junto ao corpo com “sinal de positivo” a mão à altura do coração,   

- Que não podem falar quando os cetros não estiverem sobre o tapete  – inclusive 

o professor, exceto nos primeiros dias, mas sempre evitando fazê-lo quando 

outra criança o fez primeiro (combinados sempre reforçados).  

Aguarde ainda alguns minutos para a escuta e, se necessário reinicie-a mas 

desligue o som quando perceber o momento de inquietação, pois o limite de 

escuta é diferente para cada criança e, assim como nas diferentes faixas etárias. 
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Com os dois cetros à mão, pergunte sobre a música – se já a conhecem, 

onde a ouviram, como era etc. – oferecendo um dos cetros apenas, recebendo-

o de volta ao final da fala da criança, para fazer, algum comentário pontual e 

oferecer o que lhe foi devolvido a outra criança. 

Quando as crianças já se manifestaram segure os dois cetros e “feche” a 

conversa considerando pontos das falas de cada criança e suas percepções 

pessoais sobre a música acrescentando alguns elementos musicais estruturais 

ou sensoriais que não surgiram na roda.  

Utilizando a música para estimular a concentração como fundo sonoro 

suave, com os alunos ainda sentados em roda, com o tapete ao centro e que não 

pode ser pisado  (outro combinado determinado e explicado), todos levantam-

se  e neste momento poderá ser retirado o tapete do centro, ainda sem que as 

crianças se movam pela sala e que, ”andando”  segurem a mão de um amiguinho 

conhecido formando duplas, logo em seguida sugira que estejam em três 

amiguinhos, em seguida: quatro em quatro...  observando se a grande roda já se 

formou e vá juntando os demais se colocando como elo, eventualmente mudando 

de lugar, colocando-se como parte do grupo.  

Todos de mãos dadas iniciem a inversão das mãos “positivo-negativo” para  

“movimento de energia” ao falar o seu nome (sentido horário) e quando faz o 

retorno (sentido anti-horário) volta a “energia” dizendo o nome do colega ao lado 

que acabou de falar. 

Todos recebem um recorte de cartolina lápis e giz de cera colorido, lápis de 

cor para escrever o seu nome e no verso do papel, o desenho de um brinquedo 

ou brincadeira preferida – que será o seu crachá, onde será acrescentada a turma, 

número da sala e o nome da professora já impresso em etiquetas autocolantes. 
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Levar os alunos para conhecerem os principais ambientes da escola 

terminando, hoje, no parque para o início do intervalo do lanche. No intervalo, 

nós professores ficamos como observadores das interações, participando e 

auxiliando na socialização com as outras crianças e, em seguida ao intervalo 

continuar o “Tour” pela escola. 

Nesse percurso promovemos o encontro com todos os funcionários  

apresentando-se e também conhecendo-os pelos nomes – merendeiras, 

atendentes gerais, gestores e coordenadores, outros professores e alunos 

maiores, principalmente para reforçar os elos de amizade estimulados durante o 

intervalo. 

Ao retornar à classe, o áudio já está ligado, é entregue o material para 

desenho em folha pré-impressa com as informações da turma para que 

registrem o passeio pela escola e o que mais gostaram do dia, não esquecendo 

de registrar o próprio nome na folha. 

As folhas desenhadas e os crachás são entregues à professora que explica 

sobre a prática de guardar e cuidar das atividades e dos materiais e os ajuda a 

colocar em ”saquinhos” transparentes – outro combinado. 
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Objetivos:  

• Fortalecimento dos vínculos e prática dos combinados; 

• Retomada dos objetivos da  1ª  aula  para inclusão de todos; 

• Exercício  de turnos de fala; 

• Atenção; 

• Escuta  ativa; 

• Registro  criativo, orientado pela história. 

 

Duração da Atividade:   

• 30 minutos  

 

Nível de Ensino:   

• Fundamental 1 

 

Recursos Didáticos Utilizados:  

• Tapete Circular (pode-se usar uma toalha de mesa, um bambolê) 

• Dois “Cetros de Fala” feitos de objetos decorados, particularmente, uso 

cores neutras - marrom, bege, areia, cinza, listado, com bolinas ou 

xadrez...o cetro não deverá ser um “objeto de desejo” mas a “Vez da 

Fala” ;  

• “Telefones de lata”; 

• Áudio da música Trem Bala de Ana Vilela – Instrumental, disponível em: 

https://youtu.be/y02JsNhnG_Q  em 20/01/21; 

• Música Relaxante: Estudar Ler e Meditar – Concentração, disponível em: 

https://youtu.be/acS7_Utso14 em 20/01/21; 

• Texto literário ou história contada;  

• Giz e quadro-verde (quadro-negro) ou  canetão e lousa-branca;  

• Recortes de cartolina (para crachá); 
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• Recortes de fio de barbante de comprimento adequado para o crachá; 

• Etiquetas autocolantes impressas com informações da turma/ano; 

• Pigmentos coloridos (giz de cera, lápis de cor ou outro;) 

• Folhas de sulfite pré-impressa com as informações da turma; 

• Saquinhos transparentes A4 com 4 furos já etiquetados conforme 

identificação dos crachás. 

 

Desenvolvimento:  

Recepcionar as crianças individualmente com um cumprimento e  sinalize a 

mão direita com um pequeno desenho ou adesivo nas costas da mão, quando 

são comunicados de que a música e  dinâmica são as mesmas para recepcionar 

adequadamente os colegas que faltaram no dia anterior a terem as mesmas 

oportunidades. 

Novamente orientados a sentarem ao redor do tapete e permanecerem em 

silêncio para que possam escutar a música com atenção e não interferirem na 

escuta dos colegas que terão a oportunidade de ouvir e de usar o nosso “Cetro 

da Fala”... e, oferecendo um dos cetros a um dos alunos para que possa explicar 

o que é o cetro e o seu poder na rotina de nossa turma, dando oportunidade a 

outra criança para complementar as informações.  

Cabe  atentar, e provocar, que expliquem também as orientações e regras 

comportamentais, após guardar ainda alguns minutos para a escuta, perguntar 

aos novos alunos sobre a música com ajuda dos demais alunos. 

Recolhe-se os cetros e propõe-se nova atividade:  sentados em dupla, frente 

a frente,  de modo que os alunos em primeiro dia estejam com alunos que não 

faltaram no dia anterior.  
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A cada dupla é disponibilizado um “telefone de lata” para que possam 

conversar ”baixinho”, e controlando o turno de fala,  sobre as atividades do dia 

anterior.  Observe e registre as relações e reações dos alunos,  o  “time”  para 

alteração de atividade. 

À frente da sala deixe a caixa para guardar o  “telefone de lata”  e  as duplas 

são chamadas conforme demonstram  “desinteresse” ou  “cansaço”  em relação 

ao brinquedo. 

A cada dupla chamada,  os alunos, lado a lado, formam novo círculo ao redor 

do tapete, onde há cartolinas cortadas para os novos alunos criarem seus 

crachás, um aluno orienta o outro  segundo sua experiência do dia anterior e o 

professor observa e intervém se necessário, solicitando  “ajuda”  aos alunos que  

não estiverem mais ocupados, trazendo-os para atividades que não interfiram  

nos trabalhos dos demais. 

Conforme os novos alunos finalizam esta atividade vão colocando seus 

crachás em saquinho plástico. 

À saída desta aula, o percurso pela escola acontece para que todos 

reconheçam os espaços e as pessoas, apresentados pelos coleguinhas a caminho 

para o lanche, novamente acompanhado para observações. 

Ao retornar à  sala, o áudio já está ligado, e a proposta é  sentarem nas 

carteiras onde colocaram seus pertences e   “sentir a música”. 

 

Comandas para a escuta:  De olhinhos fechados vamos respirar fundo... 

puxe o ar bem longo pelo narizinho e solte também bem longo... repita... solte 

os bracinhos ao lado do corpo e continue respirando... sinta o ar... estamos 

ouvindo uma música... imagine o lugar onde estamos...  

 

 

 

Cirandas 
       Aula 2 – Fortalecimento dos vínculos 

     Pág. 3/4 

                                                                                           Simone Francischetti 



 

 Projetos Musicais para Sala de Aula – GRATUITO 
®Caixola Musical 2021 

contato@caixolamusical.com.br 
www.caixolamusical.com.br 

 

250 

 

 

 

 

 

respirando bem longo... sentimos o ar do lugar (sutilmente, percorrendo a sala 

e pingando aromatizador de campo ou mar) nosso corpinho está tranquilo, 

quietinho... e estamos respirando profundamente, nossos pezinhos soltos leves 

ou tocando o chão bem apoiadinhos mas sem pressão, sem peso... leve... 

respirando fundo devagar, sentindo o ar entrar pelo narizinho e sair pela boca, 

soprando... (a partir deste ponto começar a diminuir o som aos poucos) os 

bracinhos ainda soltos ao lado do corpo... vamos devagar abrindo os olhinhos... 

respirando... vamos continuar tranquilos respirando fundo... (chegamos aqui 

com um som em volume bem reduzido ou tirar totalmente o som). 

Vamos ouvir uma história. 

Ao final da aula - Entregar as folhas de sulfite pré-impressa aos alunos que 

não realizaram o registro do ”tour” pela escola para escreverem seus nomes e 

desenharem em casa – não podendo esquecer de colocar a comanda de 

orientação junto para os pais orientarem. 
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Objetivos:  

• Apreciar música instrumental; 

• Escuta-atenta para (re)conhecer e/ou identificar cantigas  infantis; 

• Desenvolver a criatividade e a expressividade; 

• Desenvolver o controle motor e  viso-motor no uso de pigmentos como 

lápis de cor, giz de cera, ou outro material; 

• Objetivos diversos para as disciplinas do ensino regular: Escrita autônoma 

de lista e/ou textos (cantiga), análise estrutural das palavras  e contextos 

das brincadeira correspondente, regras, estrutura de texto instrucional,  

além de reflexões ortográficas da Língua Portuguesa. Contagem, 

agrupamentos,  soma e subtração tabelas e respectivas quantidades, 

situações-problema sobre as tabelas construídas, em Matemática. 
 

Duração da Atividade:   

• 30 minutos  
 

Nível de Ensino:   

• Fundamental 1 
 

Recursos Didáticos Utilizados:  

• Tapete Circular (pode-se usar uma toalha de mesa, um bambolê, um para-

chute...); 

• Dois “Cetros de Fala” feitos de objetos decorados, particularmente, uso 

cores neutras - marrom, bege, areia, cinza, listado, com bolinas ou 

xadrez...o cetro não deverá ser um “objeto de desejo” mas a “Vez da Fala”;   

• Recortes de cartolina;  

• Recortes de fio de barbante de comprimento adequado para o crachá; 
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• Etiquetas autocolantes impressas com informações da turma/ano; 

• Pigmentos coloridos (giz de cera, lápis de cor ou outro); 

• Folhas de sulfite pré-impressa com as informações da turma; 

• Saquinhos transparentes A4 com 4 furos dos registros individuais diários 

das crianças; 

• Áudio da Música para a Atividade: String Quarteto nº5 –Villa-Lobos, 

disponível em: https://youtu.be/YnaBxshcJrg em 20/01/2021. 

 

Desenvolvimento:  

A recepção acontece no pátio de entrada, não esquecendo os materiais Pré-

organizados para a aula.  

Conduzi-los, em fila dupla, ao pátio externo para algumas atividades com 

brincadeiras tradicionais infantis, para conhecer as preferências das crianças e 

tempo de permanência das criança em uma atividade para transpor ao 

planejamento das atividades diárias de forma a respeitar o tempo de 

concentração geral do grupo. 

Quando as crianças começarem a dispersar chame-as para uma Ciranda, por 

exemplo “Ciranda Cirandinha”, para (re)unir o grupo e conversar, perguntando 

quem brincou do que, justificando com argumentos suas preferências e tempo 

de permanência. Aproveitar para solicitar-lhes registros individuais em pedaços 

de cartolina onde escrevem seus nomes e registram cada atividade com símbolo: 

bolinha ou tracinho, por exemplo (para contagem para ensinar Tabela, em aula 

de Matemática). 

Ao retornar à classe, o áudio já está ligado com a música String Quarteto nº 5  – 

Villa-Lobos, após retomar os combinados, pedir que debrucem sobre a carteira 

e ouçam a música, o que imaginam - lugar, elementos, o que estaria 

acontecendo. Distribuir folha de sulfite pré-impressa para desenharem e 

guardarem no saquinho de 4 furinhos. 
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Objetivos:  

• Conhecer um pouco do autor Maestro Heitor Villa-Lobos e sua importância 

no cenário brasileiro; 

• Conhecer um pouco os instrumentos, timbres e a família de cordas  

friccionadas (incluindo o  Contrabaixo acústico); 

• Escuta-atenta para (re)conhecer e/ou identificar cantigas  infantis;  

instrumentos e timbres e a família de cordas  friccionadas; 

• Desenvolver o controle motor e  viso-motor no uso de pigmentos como 

lápis de cor, giz de cera, ou outro material; 

• Objetivos diversos para as disciplinas do ensino regular: Escrita autônoma 

de lista e/ou textos (cantiga), análise estrutural das palavras  e contextos 

das brincadeira correspondente, regras, estrutura de texto instrucional,  

além de reflexões ortográficas da Língua Portuguesa. Contagem, 

agrupamentos,  soma e subtração tabelas e respectivas quantidades, 

situações-problema sobre as tabelas construídas, em Matemática. 

 

Duração da Atividade:   

• 30 minutos  

 

Nível de Ensino:   

• Fundamental 1 
 

Recursos Didáticos Utilizados:  

• Edredom de casal ou outra cobertura; 

• Dois “Cetros de Fala” feitos de objetos decorados, particularmente, uso 

cores neutras - marrom, bege, areia, cinza, listado, com bolinas ou 

xadrez...o cetro não deverá ser um “objeto de desejo” mas a “Vez da Fala”; 
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• Impressão da imagem de Heitor Villa-Lobos (à escolha, providenciada pelo 

professor); 

• Impressão de imagem dos músicos do vídeo do YouTube escolhido, para 

expor à  lousa durante a explanação (à escolha, providenciada pelo 

professor); 

• Desenho no tamanho original dos instrumentos ou uma representação 

simples/esquemática (opcional);  

• Imagens impressas ou revistas de paisagens e famílias, crianças, parques 

para exploração de imagens que contemplem a paisagem musical (à 

escolha); 

• Impressão  sobre os instrumentos utilizados na peça para colar no caderno 

e dos instrumentos para  colorir, ambos como registro  de estudo (em 

anexo) 

• Saquinhos transparentes A4 com 4 furos dos registros individuais diários 

das crianças; 

• Sons dos instrumentos do site Brincando de Orquestra, disponível em: 

https://brincandodeorquestra.com.br/ em 20/01/2021; 

• Áudio da Música para a Atividade: String Quarteto nº5 –Villa-Lobos 

(somente  de  00:00  a 05:50  -  Poco Andantino)   disponível em: 

https://youtu.be/YnaBxshcJrg em 20/01/2021. 

• Revento String Quartet, disponível em:  https://youtu.be/YnaBxshcJrg  em 

20/01/2021; 

• Quarteto Latinoamericano disponível em:  https://youtu.be/WbsXz_W-yE0  

em 20/01/2021. 
 

PESQUISAS ADICIONAIS:  

https://www.ebiografia.com/heitor_villa_lobos/ 

https://pt.slideshare.net/carlaofernandes71/folheto-heitor-villa-lobos 

http://semanadaarte-if.blogspot.com/p/heitor-villa-lobos.html 
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Desenvolvimento:  

A sala organizada novamente em  “U” com espaço ao centro com um 

edredom ou  outra cobertura confortável  para a escuta do som ambiente.  

Recepcionar as crianças individualmente com um movimento com o corpo - 

dancinha, giro, pulinho...   e já lhe entrega o seu respectivo crachá. 

Reforçando os combinados, as crianças são orientadas a entrarem uma a 

uma, para tirarem seus calçados e colocarem  abaixo da carteira onde deixarão 

suas mochilas e sentarem-se sobre o edredom e apreciarem a música em silêncio 

até que todos entrem e se acomodem,. 

Permanecer à porta, como se aguardasse mais alguém, observando o 

comportamento e “ouvindo” os comentários que vão surgindo como o 

reconhecimento da música da aula anterior e outros sobre a música que vão 

surgindo, e  é nesse momento que se fecha a porta e inicia a roda de conversa, 

com os cetros em mão, oportuniza que cada criança relembre e acrescente o que 

pensam sobre a música.  

Recolha os cetros e fixe à lousa ou parede a imagem de Heitor Villa-Lobos 

e fale um pouco sobre sua obra ( em outras aulas retomar e inserir outras 

informações - contexto social e cultural em que viveu, sua importância para a 

educação e cultura brasileira etc.). 

Fixe a imagem impressa dos músicos ao lado da imagem de Villa-Lobos e 

fale sobre os instrumentos um a um disponibilizando proporção real dos 

instrumentos (imagens com medidas e representações gráficas em tamanho real, 

mas ter os instrumentos reais seria muito mais interessante) ao mesmo tempo 

em que ouvem o som do instrumento em gravação solo. 

Finalize a aula retornando ao áudio da composição para a roda de conversa, 

utilizando os cetros, para que as crianças expressem o que aprenderam. 

Finalizando esta atividade vão colocando seus crachás em saquinho 

plástico, em fila dupla, nos dirigimos à saída “cantarolando” o motivo que 

ouvimos (a proposta é que cheguem aos pais ainda cantarolando). 
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Anexo Aula 4 – Cirandas (Simone Francischetti) – Instrumentos de cordas friccionadas para colorir 
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Objetivos:  

• Estimular o aprendizado relacional  de  forma  inter, intra e 

transdisciplinar; 

• Estimular o uso das tecnologias  em função do desenvolvimento 

cognitivo e aprendizagem  de conteúdos  acadêmicos  de forma 

singular  e agradável; 

• Favorecer a  aprendizagem reflexiva  de conhecimentos  já adquiridos; 

• Estimular a  expressividade de forma individual e coletiva; 

• Estimular o senso crítico respeitoso promovendo  o seu próprio 

crescimento, do  outro e do grupo; 

• Estimular o respeito e a responsabilidade em relação ao próprio 

comportamento e às  atividades propostas;  

• Promover o  respeito ao diferente  (ou desconhecido) transcendendo à 

família. 

 

Duração da Atividade:   

• 30 minutos  

 

Nível de Ensino:   

• Fundamental 1 

 

Recursos Didáticos Utilizados:  

• Vídeo String Quarteto nº5 – Villa-Lobos, disponível em:  

https://youtu.be/YnaBxshcJrg   (00:00 a 50:50) em 20/01/21; 
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• Vídeos Brincando de orquestra disponíveis em: 

https://brincandodeorquestra.com.br/cordas-violino 

https://brincandodeorquestra.com.br/cordas-viola 

https://brincandodeorquestra.com.br/cordas-violoncelo em 21/01/21; 

• Folha de sulfite pré-impressa para a atividade; 

• Saquinho plástico A4 de 4 furos aonde retornarão as tarefas. 

 

Desenvolvimento:  

A sala organizada com as carteiras em trios ou duplas, recepcionar as 

crianças individualmente e orientando a colocarem o material na cadeira 

correspondente ao lugar onde está o crachá para pegar e usar e aguardar em 

frente à lousa. 

Nessa formação, os alunos assistirão aos vídeos selecionados e conhecerão 

mais sobre os instrumentos de cordas que executam a música de Villa-Lobos, 

no site Brincando de Orquestra – Instrumentos – Cordas.  

Ao final da aula lhes deverá ser entregue em um saquinho plástico  

contendo: 

1- uma folha de sulfite pré-impressa com as informações dos alunos para a 

realização da tarefa;    

2- um bilhete aos pais/responsáveis, que deverá retornar assinado, com as 

orientações e informações importantes para que acompanhem a realização da 

tarefa de casa da criança em família:  

Por exemplo:  

[Srs. Pais/Responsáveis,  para a tarefa solicitamos acompanhar a criança na 

internet para que mantenha o foco e estimule a criança a compartilhar o que 

aprendeu e ouvir com ela  a parte do vídeo da música em momento silencioso e  
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tranquilo, atentando para o momento final peça onde deverá ser reiniciado  o 

vídeo até o mesmo ponto enquanto a criança desenha.   Ao final,   é  interessante  

e  muito importante  que se faça um comentário  positivo sobre a música – 

mesmo que seja apenas uma exclamação: “Diferente esta música!”  ou   

“Interessante esta música!”  de modo a estimular a ampliação de repertório de 

gêneros e expressividades musicais da criança. Att, A Profª __?__  Data.    

Ciente:_____] ;    

 

3- Os  links  para a realização da Tarefa:  Compartilhar o aprendizado com a família 

autoria da composição  String Quarteto nº5 –Villa-Lobos  e os instrumentos e 

seus sons; bem como os  links site Brincando de Orquestra   (acessado em 

20/01/2021 às 14:09) 

https://brincandodeorquestra.com.br/cordas-violino;     

https://brincandodeorquestra.com.br/cordas-viola; 

https://brincandodeorquestra.com.br/cordas-violoncelo  (somente)   

String Quarteto nº5 –Villa-Lobos in:  https://youtu.be/YnaBxshcJrg   (00:00 a 

50:50)  para ouvir novamente, em família, somente os minutos referentes ao 

Poco Andantino do vídeo  e representar em imagem o que está “vendo” acontecer 

na música em sua imaginação ao ouvir a música,  que será a finalização da tarefa. 
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Objetivos:  

• Conhecer mais sobre o autor Maestro Heitor Villa-Lobos, sua obra e sua 

importância no cenário brasileiro. 

• Ampliar o  repertório musical infantil e erudito. 

• Estimular o olhar atento e a observação de detalhes e informações técnicas 

(cor,  materialidade, período e movimento artístico,  regionalidade, etc.) 

dentro da  perspectiva das observação de Obras de Arte e da  própria 

produção expressiva. 

• Estimular  a reflexão e a criticidade construtiva durante a apreciação 

musical e a apreciação artística de reproduções de Arte e das produções 

expressivas em aula. 

• Promover o trabalho em equipe – colaborativo. 

• Ampliar o vocabulário oral. 

 

Duração da Atividade:   

• 30 minutos  

 

Nível de Ensino:   

• Fundamental 1 

 

Recursos Utilizados:  

• Dois “Cetros” feitos de objetos decorados, particularmente, uso cores 

neutras - marrom, bege, areia, cinza, listado, com bolinas ou xadrez...o 

cetro não deverá ser um “objeto de desejo” mas a “Vez da Fala”; 

• Tapetinho de crochet ou similar;  

• Papel Kraft, pigmentos coloridos: Lápis, Giz de Cera, Canetinhas; 
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• Áudio da Música String Quarteto nº5 – Villa-Lobos Quarteto Latino-

americano disponível em: https://youtu.be/YnaBxshcJrg em 20/01/21; 

• Áudio: Cirandinhas  1 a  5 - Villa-Lobos por Estela Caldi, disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?list=RD5BuDU693u2A&v=5BuDU693u2A

&feature=youtu.be e  

https://youtu.be/dop78aellps?list=PLBV5JUlrJAIlLo0SuBsJF-brtyVSLAKeK  

em 20/01/21; 

• Áudio Heitor Villa-Lobos: Cirandas (Piano: Sonia Rubinsky), disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?list=RD5BuDU693u2A&v=5BuDU693u2

A&feature=youtu.be   em 20/01/21; 

• Reproduções de Obras para apreciação impressas:  

1- Obra de Pieter Brugel , sugestão disponível em: 

https://santhatela.com.br/pieter-bruegel/bruegel-jogos-infantis-

1560/?attribute_pa_tamanho=master&gclid=CjwKCAiAxp-

ABhALEiwAXm6IybWDwoeTmN5YXf9lTvFCuz3TVw8RoECJD3CpfN504N8ZRDLRB

_71_xoC6lAQAvD_BwE  em  20/01/21; 

2 - Obra de Aracy Amaral , sugestão disponível em: 

http://ajurspartenaif.blogspot.com/2014/09/aracy-tema-brincadeira-de-

criancas.html em 20/01/21; 

3 - Obra de Ricardo Ferrari, sugestão disponível em: 

https://www.artmajeur.com/pt/ricardoferrariartista/ artworks/11373125/da-

serie-memorias-de-infancia-a-rua-noturna   em 10/01/21; 

4 - Obra de Vânia Braga, disponível em: 

https://www.folhadealphaville.com.br/caderno-a/artista-plastica-mineira-

traz-suas-memorias-de-infancia-a-galeria em 20/01/21 
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https://santhatela.com.br/pieter-bruegel/bruegel-jogos-infantis-1560/?attribute_pa_tamanho=master&gclid=CjwKCAiAxp-ABhALEiwAXm6IybWDwoeTmN5YXf9lTvFCuz3TVw8RoECJD3CpfN504N8ZRDLRB_71_xoC6lAQAvD_BwE
http://ajurspartenaif.blogspot.com/2014/09/aracy-tema-brincadeira-de-criancas.html
http://ajurspartenaif.blogspot.com/2014/09/aracy-tema-brincadeira-de-criancas.html
https://www.artmajeur.com/pt/ricardoferrariartista/%20artworks/11373125/da-serie-memorias-de-infancia-a-rua-noturna
https://www.artmajeur.com/pt/ricardoferrariartista/%20artworks/11373125/da-serie-memorias-de-infancia-a-rua-noturna
https://www.folhadealphaville.com.br/caderno-a/artista-plastica-mineira-traz-suas-memorias-de-infancia-a-galeria
https://www.folhadealphaville.com.br/caderno-a/artista-plastica-mineira-traz-suas-memorias-de-infancia-a-galeria
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5 - Obra de Edward  Potthaast, disponível em: 

https://ideiasepossibilidadesdeaprendizagem.blogspot.com/2019/09/    

educacao-infantil-telas-de-brincadeiras.html   em 20/01/2021; 

6 - Obra de  Henri Matisse, Ciranda, disponível em: 

https://www.historiadasartes.com/sala-dos-professores/a-danca-henri-

matisse/ em 20/01/21; 

7 -Obra de Kay Carain, disponível em: 

https://ideiasepossibilidadesdeaprendizagem.blogspot.com/2019/09/educaca

o-infantil-telas-de-brincadeiras.html em 20/01/21; 

8- Obra de S/Autoria disponível -  Escultura Moderna em bronze, disponível em: 

https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1553291363-escultura-ciranda-

menina-em-bronze-_JM  acessado em20/01/2021  em 20/01/21; 

 

Desenvolvimento:  

Recepcionar as crianças individualmente com uma frase ou quadrinha 

infantil e entrega do seu respectivo crachá, tendo como som ambiente String 

Quarteto nº5 –Villa-Lobos  com o Quarteto Latino-americano, na íntegra, e 

promovendo a escuta atenta para as cirandas. 

Reforçando os combinados, as crianças são conduzidas, em fila dupla, ao 

pátio externo, onde o material já está organizado (Áudio, tapetinho, cetros, 

envelope com as imagens impressas, kraft, lápis e pigmentos coloridos) sentar 

para audição das Cirandinhas  1 a  5 - Villa-Lobos por Estela Caldi, cabe ao 

professor intervir à audição e estimular a escuta atenta de algumas cirandas ao 

mesmo tempo em que apresenta as imagens (reproduções) estimulando a 

imaginação e as relações entre as imagens e as músicas.  

 

 

 

 

Cirandas 
       Aula 6 – Cirandas nas Artes Visuais através 

da música instrumental de Heitor Villa-Lobos 

     Pág. 3/4 

                                                                                           Simone Francischetti 

https://ideiasepossibilidadesdeaprendizagem.blogspot.com/2019/09/%20%20%20%20educacao-infantil-telas-de-brincadeiras.html
https://ideiasepossibilidadesdeaprendizagem.blogspot.com/2019/09/%20%20%20%20educacao-infantil-telas-de-brincadeiras.html
https://www.historiadasartes.com/sala-dos-professores/a-danca-henri-matisse/
https://www.historiadasartes.com/sala-dos-professores/a-danca-henri-matisse/
https://ideiasepossibilidadesdeaprendizagem.blogspot.com/2019/09/educacao-infantil-telas-de-brincadeiras.html
https://ideiasepossibilidadesdeaprendizagem.blogspot.com/2019/09/educacao-infantil-telas-de-brincadeiras.html
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1553291363-escultura-ciranda-menina-em-bronze-_JM%20acessado%20em20/01/2021
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1553291363-escultura-ciranda-menina-em-bronze-_JM%20acessado%20em20/01/2021
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A reprodução de obras de ARTE para apreciação deverá ser orientada com 

informações técnicas (cor,  materialidade, período e movimento artístico,  

regionalidade, etc.) 

Ao final, promover a expressão artística das crianças registrando, em peque 

nos grupos ou “coletivos artísticos”  em grandes  partes de papel kraft, de modo 

a decidirem em comum acordo como será o trabalho.  

 

 

Observação:  

Caso o tempo de aula seja insuficiente para a finalização em grupos, 

oriente a divisão e os combinados dos grupos para que os registros/desenhos  

individuais sejam como tarefa de casa, trazidos na aula seguinte para  retomar 

e finalizar esta atividade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cirandas 
       Aula 6 – Cirandas nas Artes Visuais através 

da música instrumental de Heitor Villa-Lobos 
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                                                                                           Simone Francischetti 
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Simone Terenciano Elias Francischetti 

Graduada em Pedagogia, Artes Visuais,  com mestrado em Discurso da Arte 

em Letras na PUC-SP,  possui várias complementações e especializações nas 

áreas de formação com fins de atualização e reorganização de conhecimentos, 

recentemente concluiu habilitação para o ensino de Música. 

Lecionou nos diferentes níveis de ensino público e privado - da Educação 

Infantil à formação de professores, - tendo atuado também na equipe técnica e 

administrativa. Dedica-se, há alguns anos, à alfabetização e ao ensino de Arte e 

suas linguagens em escolas das redes públicas de São Paulo-Capital. 

Acredita na Educação Lúdica de forma inter e transdisciplinar, por meio 

das linguagens artísticas para todos desde a mais tenra idade,  visto que, 

segundo Dr. Sang Cha, desde a gestação o ser humano recebe estímulos 

sensoriais que ficam registrados em sua memória. (in: Medicina Fetal, Editora 

Atheneu). 

 

Contatos: 

E-mail: prof.artes.simone@gmail.com 

 

 

 



 

 Projetos Musicais para Sala de Aula – GRATUITO 
®Caixola Musical 2021 

contato@caixolamusical.com.br 
www.caixolamusical.com.br 

 

265 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprendendo com os 

sapinhos 

Simone Mateus 
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Aprendendo com os sapinhos 

 

Esse projeto tem o intuito de aprimorar o gosto das crianças pela música 

em conjunto com uma pré-alfabetização através do lúdico resgatando as 

cantigas de roda. Trabalhando cantigas conhecidas pelas crianças, e também 

ritmos e versões não conhecidas por elas que precisam ser apresentadas para 

conhecerem, assim como vários tipos de leitura. 

 A professora e os alunos irão desenvolver nesse projeto a escrita, a leitura 

das cantigas, músicas e poema. Pois, a cada dia mais estudos estão sendo 

comprovados sobre o uso do lúdico e da música no desenvolvimento e 

aprendizado de forma ampla, na concentração, coordenação motora, fala, 

memorização, lateralidade, criatividade, memória, socialização etc. 

 Ludicamente serão trabalhados conceitos musicais como: ritmo, pulso, 

som, silêncio, timbres. Bem como a musicalidade, criatividade além de 

conscientizar a importância da preservação do meio ambiente com a construção 

de instrumentos musicais com materiais reutilizáveis.  

São 10 aulas para serem trabalhadas uma vez por semana, podendo ser 

adaptadas para duas vezes. A professora poderá trabalhar com as crianças 

sentadas nas carteiras em forma de círculo ou em filas, dependendo até sentados 

no chão. O material de apoio está anexado ao final de cada atividade.  

No fim do projeto terá uma atividade bônus. 

Simone Mateus 
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Aprendendo com os sapinhos 
       Aula 1 – O sapo não lava o pé 

Pág. 1/2 

Simone Mateus 
 

 

 

 

 

 

Objetivos: 

• Vivenciar a cantiga; 

• Diferenciar o som dos sapos; 

• Ler palavra SAPO 

• Ouvir a música acompanhando com palmas no ritmo. 

 

Duração da Atividade:  

• 30 minutos 

 

Nível de Ensino:  

• Educação Infantil  

 

Recursos Didáticos Utilizados:  

• Áudio da cantiga O sapo não lava o pé - Domínio Público, disponível em 

https://youtu.be/ahI9i_rJxQY -18/01/2021; 

• Pen drive, caixa de som 

• Vídeos do YouTube com imagem e som de sapos disponível em 

https://youtu.be/sf04EPjYm-A e https://youtu.be/-F0pnLJ0wz8 – em 

18/01/21; 

• sapo reco-reco; (instrumento de madeira que pode ser adquirido em 

lojas de instrumentos musicais e mercado livre). 

• Áudio da música em outro ritmo: O sapo não lava o pé (Sandra de Sá) 

disponível em https://youtu.be/s7202ceNX-8 em 18/01/21;. 

 

 

 

 
Sapo reco-reco 

https://youtu.be/ahI9i_rJxQY%20-18/01/2021
https://youtu.be/sf04EPjYm-A
https://youtu.be/-F0pnLJ0wz8
https://youtu.be/s7202ceNX-8
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Aprendendo com os sapinhos 
       Aula 1 – O sapo não lava o pé 

Pág. 2/2 

Simone Mateus 
 

 

 

 

 

 

Desenvolvimento:  

Colocar a música “O Sapo não lava o pé” para tocar e deixar que as crianças 

interajam normalmente como estão costumadas.  

Conversar com os alunos sobre o sapo, quem já viu? Ouviu o sapo cantar? 

Onde ele mora? O que ele come? Como é o corpo dele? Tem pele ou pelo? Tem 

patas ou pés, quantas? Como se locomove? Ao terminar a conversa do que sabem 

sobre o sapo, colocar o vídeo mostrando vários sapos e seu som, ou figuras a 

escolha do (a) professor (a) e sons de sapo. 

Escrever na lousa a palavra SAPO com a ajuda dos alunos e depois pedir 

para ler o que está escrito. Pular como sapinho, imitar o sapo. Por fim com o 

sapinho reco-reco fazer o som do sapo e se possível deixar cada criança fazer 

também. 

Depois de toda essa vivência, a professora pode apresentar outro ritmo da 

música o sapo não lava o pé, essa música é do Livro e CD Músicas daqui ritmos 

do mundo, escrito por Zezinho Mutarelli, Gilles Eduar e grande elenco, cantada 

por Sandra de Sá e mostra uma outra maneira de cantar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anotações: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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Aprendendo com os sapinhos 
       Aula 2 – Sapo Cururu 

Pág. 1/2 

Simone Mateus 
 

 

 

                                             

 

 

 

Objetivos:  

• Ajudar na escrita da cantiga pela professora na lousa; 

• Vivenciar o ritmo da cantiga; 

• Acompanhar a cantiga com palmas, colheres, palitos de churrasco ou 

algum instrumento; 

• Lembrar do alfabeto: som e nome das letras na escrita da cantiga; 

• Associar a palavra (cantada) com a palavra escrita. 

 

Duração da Atividade:  

• 30 minutos 

 

Nível de Ensino:  

• Educação Infantil  

 

 

Recursos Didáticos Utilizados:  

• Áudio da cantiga Sapo Cururu - Domínio Público, disponível em 

https://youtu.be/XL6jYHMTJfk, 18/01/2021; 

• Ou podemos apresentar a canção Sapo Jururu da Palavra Cantada 

disponível em https://youtu.be/x8JirVDqvmo, 18/01/2021;  

• Sapo Jururu do Livro e CD Músicas daqui ritmos do mundo- escrito por 

Zezinho Mutarelli, Gilles Eduar e grande elenco- cantado por Pena Branca 

e Xavantinho disponível em https://youtu.be/eF_dGo1kuPU, 18/01/2021; 

• caixa de som, pen drive, lousa, giz, corpo, gestos.  

 

 

 

 

https://youtu.be/XL6jYHMTJfk
https://youtu.be/x8JirVDqvmo
https://youtu.be/eF_dGo1kuPU
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Aprendendo com os sapinhos 
       Aula 2 – Sapo Cururu 

Pág. 2/2 

Simone Mateus 
 

 

 

 

 

 

 

 

Desenvolvimento:  

Resgatar o que foi feito na aula passada e continuar a aula com a cantiga do 

sapo cururu. Escrever a cantiga na lousa com a ajuda dos alunos para desenvolver 

a leitura e escrita, sempre preguntando como se escreve? Com qual letra? 

Fazendo com que eles pensem para responder. Depois cantar acompanhando a 

letra na lousa. Logo após, cantar novamente acompanhado de gestos e palmas.  

  

 

Letra da música: 

 

 

 

SAPO CURURU 
 
 

SAPO CURURU 
NA BEIRA DO RIO 

QUANDO O SAPO CANTA, 
Ó MANINHA, 

É PORQUE TEM FRIO. 
 

A MULHER DO SAPO, 
DEVE ESTAR LÁ DENTRO, 

FAZENDO RENDINHA, 
Ó MANINHA, 

PARA O CASAMENTO. 
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Aprendendo com os sapinhos 
       Aula 3 – Sapo musical 

Pág. 1/1 

Simone Mateus 
 

 

 

 

 

 

 

Objetivos:  

• Trabalhar a coordenação motora; 

• Desenvolver a criatividade; 

• Atenção; 

 

Duração da Atividade:  

• 30 minutos 

 

Nível de Ensino:  

• Educação Infantil  

 

Recursos Didáticos Utilizados:  

• papel cartão ou EVA (duas tiras de 4cm largura x 20 cm comprimento, 2 

por aluno); 

• 2 tampinhas de garrafa pet vermelha por aluno;  

• cola, olhos móveis.  
 

Desenvolvimento:  

A professora trará as tiras cortadas do material desejado por serem crianças 

pequenas, os maiores podem cortar sozinhos. Depois dobrará a tira juntando as 

duas pontas para achar o meio de todas. Então irá colar uma tampinha em cada 

tira passando cola na boca da tampinha e colando no meio da tira, feito isso irá 

colocar uma tampinha em cima da outra e passar cola nas pontas de uma tira e 

juntará com segunda tira, fazer isso em todas. Depois de coladas colar os olhos 

no meio em cima da tira, para parecer um sapo. Ficará assim: 
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Aprendendo com os sapinhos 
       Aula 4 – A mulher do sapo 

Pág. 1/1 

Simone Mateus 
 

 

 

 

 

 

 

Objetivos:  

• Ouvir a melodia; 

• Criar novos gestos para a canção; 

• Vivenciar, gesticular a música de acordo com o que é pedido com o 

corpo; 

• Cantar com a música e dançar; 

• Localizar palavras memorizadas. 
 

Duração da Atividade:  

• 30 minutos 

 

Nível de Ensino:  

• Educação Infantil  

 

Recursos Didáticos Utilizados:  

• Áudio da música A mulher do sapo - Danilo Benício – BATUCADAN - 

disponível em: https://youtu.be/I8wtB9wHkpo - 18/01/2021;  

• pen drive, caixa de som, um sapo de brinquedo.  

 

Desenvolvimento:  

Buscar lembranças das aulas passadas deixando que as crianças 

acompanhem com o sapinho confeccionado na aula anterior e continuar com a 

música “A mulher do sapo”.  

Ouvir a música sentados para aprender a melodia, depois vamos dançar 

fazendo o que pede na música. Após essa vivência dividir a sala em grupos, onde 

cada grupo fará uma coreografia diferente. Colocar a música novamente e cada 

grupo fará sua coreografia acompanhando a música. Podendo utilizar o sapinho 

musical feito na aula anterior ou outros instrumentos. 

 

 

https://youtu.be/I8wtB9wHkpo


 

 Projetos Musicais para Sala de Aula – GRATUITO 
®Caixola Musical 2021 

contato@caixolamusical.com.br 
www.caixolamusical.com.br 

 

273 

 

Aprendendo com os sapinhos 
       Aula 5 – Cinco sapinhos na lagoa 

Pág. 1/1 

Simone Mateus 
 

 

 

 

 

 

 

Objetivos:  

• Acompanhar ritmos propostos pela professora; 

• Desenvolver atenção, concentração, memória; 

• Trabalhar coordenação motora; 

• Apreciar ritmos diferentes; 

• Números e quantidades. 

 

Duração da Atividade:  

• 30 minutos 
 

Nível de Ensino:  

• Educação Infantil  

 

Recursos Didáticos Utilizados:  

• Áudio da música cinco sapinhos na lagoa - Músicas infantis - O Reino 

Infantil- disponível em: https://youtu.be/5yJ_8J4clko em 18/01/2021; 

• Pen drive, caixa de som; 

 

Desenvolvimento:  

A professora colocará a música algumas vezes para ouvir com atenção e 

aprender a melodia. Depois iniciará os gestos acompanhando a melodia, fazendo 

a quantidade de sapinhos nos dedos da mão e mostrará na lousa o número 

correspondente. A professora pedirá para pegarem a quantidade de lápis de cor 

correspondente ao número de sapinhos. A música inicia com cinco sapinhos e 

vai diminuindo, então pegarão cinco lápis de cor, conforme a quantidade que 

falar na música irão acompanhando e tirando os lápis que estão na mão. No final 

pedirá para pegarem dois lápis de cor para acompanharem a música, batendo 

um no outro no ritmo. 

 

 

https://youtu.be/5yJ_8J4clko
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Aprendendo com os sapinhos 
       Atividade 6 – Sapo musical 

Pág. 1/1 

Simone Mateus 
 

 

 

 

 

 

 

Objetivos:  

• Desenvolver ritmo; 

• Trabalhar a Coordenação motora e a Lateralidade; 

• Atenção, Concentração; 

• Trabalhar rápido e devagar; 

• Alto, baixo. 

 

Duração da Atividade:  

• 30 minutos 

 

Nível de Ensino:  

• Educação Infantil 

 

Recursos utilizados:  

• 1 sapo recortado por aluno (molde em anexo);  

• 4 tampinhas de garrafa pet por aluno; 

• um pedaço de elástico ou fita por aluno;  

• olhos móveis, de papel ou EVA (um par por aluno). 

 

Desenvolvimento:  

A professora irá trazer os sapinhos todos recortados por serem crianças 

pequenas, se forem maiores eles mesmos podem recortar. Os enfeites ficarão 

por conta das crianças. A professora poderá passar a cola nas tampinhas ou 

deixar as crianças colarem, se for cola branca. Serão coladas uma tampinha em 

cada patinha do sapo, depois na parte de cima serão colados os olhos e no meio 

do corpo fazer um corte pequeno para passar o elástico, embaixo do sapinho 

passar cola para o elástico não escapar, enfeites a gosto. O sapinho pede ser 

feito do tamanho que quiser, ou conforme o tamanho sugerido no molde.   
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Em cima Embaixo 

Molde 

Anexo Aula 6 – Sapo musical (Projeto Aprendendo com os sapinhos (Simone Mateus) 
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Aprendendo com os sapinhos 
       Aula 7 – O sambinha do sapo 

Pág. 1/1 

Simone Mateus 
 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos:  

• Ritmo; 

• Coordenação motora ampla; 

• Movimentos; 

• Atenção, concentração; 

 

Duração da Atividade:  

• 30 minutos 

 

Nível de Ensino:  

• Educação Infantil  

 

Recursos Didáticos Utilizados:  

• Pen drive, caixa de som; 

• Áudio da música “O sambinha do sapo” do livro “Festa na Lagoa” da Caixola 

Musical, sugestão de brincadeira e áudio disponível para conhecimento 

em:  

 

Desenvolvimento:  

Cantar a música “O Sambinha do sapo” batendo os sapinhos confeccionados 

na aula anterior no chão, seguindo o ritmo da música. 

Falar sobre o ritmo da música: Samba. 

O que é um samba?  
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Aprendendo com os sapinhos 
       Aula 8 – Desenho e pintura 

Pág. 1/1 

Simone Mateus 
 

 

 

 

 

 

 

Objetivos:  

• Desenvolver a coordenação motora fina; 

• Trabalhar a criatividade; 

• Atenção, concentração, memória; 

• Musicalidade; 

• Aprender escutar. 

 

Duração da Atividade:  

• 30 minutos 

 

Nível de ensino:  

• Educação Infantil  

 

Recursos Didáticos Utilizados:  

• Folha de sulfite ou caderno de desenho; 

• Lápis preto, borracha, lápis de cor ou giz de cera; 

• Áudio das canções estudadas;  

• Caixa de som, pen drive. 

 

Desenvolvimento:  

A professora colocará as cantigas para tocar e conversará sobre as cantigas, 

deixe que toquem o Sapo de EVA, ou o sapo de boca de papel feito nas aulas 

anteriores, acompanhando as músicas. 

Pergunte se as músicas são iguais. Qual é a mais rápida/lenta? Por que são 

diferentes?  

Coloque novamente o áudio das músicas e peça que desenhem as cantigas, 

o que aprenderam. Depois de prontos, exponha pendurados no varal da sala ou 

painel. 
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Aprendendo com os sapinhos 
       Aula 9 – Poema: Sapo 

Pág. 1/2 

Simone Mateus 
 

 

 

                                             

 

 

 

Objetivos: 

• Trabalhar rimas; 

• Apresentar leitura diferente; 

• Identificar sons iguais; 

• Aprender novas palavras; 

• Localizar palavras conhecidas no texto; 

• Identificar nome das figuras que fazem a rima;  

• Ouvir com atenção os sons.  
 

Duração da Atividade:  

• 30 minutos 
 

Nível de Ensino:  

• Educação Infantil  

 

Recursos Didáticos Utilizados:  

• Poema- Ferreira Gullar- disponível em: 

http://peregrinacultural.wordpress.com/2009/09/24/o-sapo-poema-infantil-de-

ferreira-gullar/ - 18/01/2021, escrito no cartaz. (em anexo) 

 

Desenvolvimento:  

A professora apresentará o cartaz com o poema fazendo a leitura com as 

crianças. Depois ela fará a leitura sozinha enfatizando a rima das palavras. 

Perguntará para os alunos o que tem de diferente nesse texto que nas histórias 

cotidianas não tem. Instiga-los para ver se percebem a rima. Depois explicará 

que é um poema, que tem rimas, que são escritos em versos, então a professora 

irá falar outras palavras e perguntar o que rima com elas para ver se entenderam 

o que é rima, exemplo: mamão, mão, pão e pé, chulé, café. (Sugestão para o 

final:  a  professor a poderá  

 

http://peregrinacultural.wordpress.com/2009/09/24/o-sapo-poema-infantil-de-ferreira-gullar/
http://peregrinacultural.wordpress.com/2009/09/24/o-sapo-poema-infantil-de-ferreira-gullar/
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Aprendendo com os sapinhos 
       Aula 9 

Pág. 2/2 

Simone Mateus 
 

 

 

 

 

 

 

procurar as figuras das palavras que rimam e mostrar pedindo que as crianças 

identifiquem o nome da figura no poema e percebam a rima pelo som no final 

das palavras. Sendo crianças maiores pode ser enfatizado a escrita das palavras 

para perceberem a rima no final).      

 

 

                                                       

O Sapo 
 

Ferreira Gullar 

 
Aqui estou eu: o Sapo, 

Bom de pulo e bom de papo. 

Falo mais que João do Pulo, 

Pulo mais que João do Papo. 

 

Por cautela, falo pouco, 

Pra evitar de ficar rouco. 

Mas, na verdade, coaxo. 

Sou quem toca o contrabaixo 

 

Em nossa orquestra de sapos, 

Pois com os sons de nossos papos 

Fazemos nosso concerto: 

Um som fechado, outro aberto, 

 

Um que parece trombone, 

Outro flauta ou xilofone. 

Tocamos em qualquer festa. 
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Aprendendo com os sapinhos 
       Aula 10 - História 

Pág. 1/1 

Simone Mateus 
 

 

 

 

 

 

 

Objetivos: 

• Desenvolver a criatividade; 

• Imaginação; 

• Oralidade; 

• Socialização; 

• Esperar sua vez; 

• Escrita; 

• Leitura. 

 

Duração da Atividade:  

• 30 minutos 

 

Nível de Ensino:  

• Educação Infantil  

 
 

Recursos Didáticos Utilizados:  

• caderno, lápis, borracha, lousa, giz. 

 

Desenvolvimento:  

Após todas essas atividades realizadas, a professora irá orientar os alunos 

a criarem uma história relacionada com as músicas e cantigas vivenciadas.  A 

professora como escriba, os alunos falam as ideias e a professora escreve na 

lousa ou no cartaz. Se forem alunos maiores podem copiar no caderno a história. 
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Aprendendo com os sapinhos 
       Atividade Bônus – Chocalho  

Pág. 1/2 

Simone Mateus 
 

 

 

 

                                                                   

 

 

Atividade Bônus (parte 1) 

Objetivos: 

• Trabalhar sons diferentes; 

• Desenvolver autonomia e criatividade construindo instrumentos musicais; 

• Musicalizar englobando melodia, ritmo, distinção de timbres e pulso. 

• Resgatar das cantigas tradicionais (roda) estimulando a aprendizagem 

através das brincadeiras; 

• Trabalhar coordenação motora, lateralidade, memória, concentração, 

socialização. 

 

Duração da Atividade:  

• 30 minutos  

 

Nível de Ensino:  

• Educação Infantil 

 

Recursos Didáticos Utilizados:  

• Latas de molho de tomate, copinhos de Danone ou Yakult; 

• Grãos de feijão, arroz, milho ou miçangas; 

• Fitas adesivas coloridas;  

• EVA ou papel cartão (duro); 

• Cola branca, cola quente ou de contato; 

• Papéis coloridos, retalhos de papel ou EVA; 

• Tesoura. 
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Aprendendo com os sapinhos 
       Atividade Bônus - Chocalho 

Pág. 2/2 

Simone Mateus 
 

 

 

 

 

 

 

Desenvolvimento:  

A professora irá trazer os potes, sementes e acessórios. Apresentará aos 

alunos os potes com cada semente diferente para perceberem a diferença do 

som, e escolherem qual pote e qual semente cada um quer fazer o seu chocalho. 

Colocará cada semente em uma vasilha separada. Depois de escolhido as 

sementes e os potes, a professora entregará o pete desejado para cada um, 

passando com a semente escolhida para colocarem nos potes. Fechará com a fita 

adesiva para não cair as sementes, colocando o nome de cada criança no seu 

pote. O restante ficará para a próxima aula. 
 

Atividade Bônus (parte 2) 
 

A parte 2 da Atividade é uma continuação da parte 1, com os mesmos 

objetivos e recursos utilizados. 

Desenvolvimento:  

Nessa etapa a professora entregará os potes para cada aluno, depois cortará 

EVA ou outro material para colocar na boca do pote fazendo o fechamento 

completo para não abrir. Depois usando cada criança irá enfeitar seu chocalho 

como quiser com o material disponibilizado pela professora. Lembrando se for 

crianças muito pequenas a professora cortará tudo e dependendo da cola 

utilizada a professora irá colar o que as crianças escolherem. Os maiores podem 

fazer sozinhos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagem de como ficará o potinho  
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Desde criança gostava de brincar de escolinha, era a professora. Já trabalhou 

na costura desde pequena ajudando sua mãe, em São Paulo capital onde 

moravam. Mudou para Ibitinga Capital Nacional do Bordado com 14 anos, ficou 

encantada com os bordados da cidade, aprendeu bordar e trabalhou no bordado 

alguns nos. Fez Magistério, após dez anos graduou-se em Pedagogia na FAIBI- 

Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Ibitinga. Substituiu aulas pelo Estado, 

entrou na prefeitura em 2012, hoje só trabalha pela prefeitura na educação 

infantil, o que ama muito em fazer. Apaixonada por música e o lúdico, está 

sempre estudando para melhor trabalhar em sala de aula com seus alunos. Ama 

trabalhar com materiais reutilizáveis em jogos e atividades com seus pequenos, 

a fim de alcançar seus objetivos no desenvolvimento e aprendizagem dos 

mesmos. Possui Pós-Graduação em Educação Especial com ênfase em DI, 

Alfabetização e Letramento, Contadores de História e Mediadores da Leitura, 

Psicomotricidade, Psicopedagogia, cursando Musicoterapia, especialização em 

musicalização. Aluno de mentoria da Caixola Musical entre diversos cursos da 

Caixola Musical e o Baile do Colherim (Estêvão Marques) e outros, aprendendo 

tocar Ukulele. Simplesmente ama o que faz. 

Contatos: 

Facebook: https://www.facebook.com/simoneaparecida.mateusdasilva 

Instagram: @simoneapmateus  

 
 

 

https://www.facebook.com/simoneaparecida.mateusdasilva
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Brincando com a Música 

Vanessa Cristina Latzke 
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Brincando com  a música 

 

 

 

 

 

Resolvi colocar no meu projeto  Figuras Musicais porque estimula áreas do 

cérebro da criança que irão beneficiar em outras linguagens, trabalhando várias 

habilidades sendo interdisciplinar com matérias em português, matemática, 

história e outros. 

Sempre fui muito estimulada desde muito criança com o meio musical 

através do ouvir minha mãe e avó cantando, um tio tocando instrumentos 

variados, e quando decidi estudar leitura musical com “Partituras” porque 

conhecia apenas “Cifras”, achei um pouco cansativo devido o método que eu 

estava aprendendo. 

Quando comecei dar aulas de Musicalização Infantil, inclui partituras no 

Lúdico para crianças de 1º até 5º anos, as aulas tornaram-se mais atrativas e 

muito enriquecedoras. 

Neste Projeto Brincando com a Música, está desenvolvido em  5 aulas bem 

elaboradas, e também com links de como aplicar para seus alunos, com 

sugestões de canções e materiais fáceis de você obter. 

 

Vanessa Cristina Latzke 
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Objetivos: 

• Conhecer músicas folclóricas; 

• Identificar Símbolos; 

• Compreender tempos musicais; 

• Estimular a leitura musical. 

 

Duração da Atividade:  

• 50 minutos. 

 

Nível de Ensino: 

• Fundamental 01. 

 

Recursos Didáticos Utilizados: 

• Caixa de som;  

• Lousa, Giz. 

• Música cantada ou Áudio “Marcha Soldado”, disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=9HlFaRIfstE em 23/02/21; 

• Música cantada ou Áudio “Borboletinha”, disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=eBqUgJdkXoQ em 23/02/21; 

 

Desenvolvimento:  

Conversar com os alunos sobre músicas folclóricas brasileiras e músicas 

instrumentais, fazendo perguntas como, por exemplo: Quem sabe o que são 

músicas folclóricas brasileiras? (Dar exemplos de canções conhecidas); E agora 

quem sabe o que é uma música instrumental? (Dar exemplos de músicas 

instrumentais). 

Desenhar no quadro um círculo e escrever ao lado “Palmas” (esse símbolo   

determina   que  bateremos  palmas)  e  executar  várias  vezes  

 

 

Brincando com a música 
       Aula 1 – Conhecendo canções folclóricas 

     Pág. 1/2 

                                                                                           Vanessa Cristina Latzke 

https://www.youtube.com/watch?v=9HlFaRIfstE
https://www.youtube.com/watch?v=eBqUgJdkXoQ
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cantando juntamente com as crianças a música “Marcha Soldado” apontando para 

o desenho no quadro o momento de bater as palmas. 

Depois desenhar no quadro um traço e escrever ao lado “Pausa”  

(esse símbolo determina que ficaremos em silêncio), e executar a canção 

novamente com Palmas e Pausa, apontando o momento de bater as palmas e o 

momento de fazer o silêncio na música, fazer também com outras canções esses 

movimentos como por exemplo, “Borboletinha”.  

Cantar com as crianças variedades de canções folclóricas batendo palmas e 

também partes do corpo como, por exemplo: Cabeça, barriga executando os 

movimentos. 

Divida a sala em grupos e deixe que eles criem movimentos/ ritmos para as 

músicas folclóricas apresentadas e vivenciem bastante a atividade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brincando com a música 
       Aula 1 – Conhecendo canções folclóricas 

     Pág. 2/2 

                                                                                           Vanessa Cristina Latzke 

Link de explicação pela professora Vanessa da atividade 1 e 2, 

disponível para consulta em: 

https://www.youtube.com/watch?v=tCEOXDyqjwM&feature=youtu.be 

em 23/02/21. 

 

Anotações: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

https://www.youtube.com/watch?v=tCEOXDyqjwM&feature=youtu.be
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Objetivos: 

• Identificar figuras musicais; 

• Compreender tempos musicais; 

• Estimular a leitura musical. 

 

Duração da Atividade:  

• 50 minutos. 

 

Nível de Ensino: 

• Fundamental 01. 

 

Recursos Didáticos Utilizados: 

• Caixa de som;  

• Lousa, Giz; 

• Cartaz impresso com semínima e pausa (sugestão em anexo); 

• Áudio da música Summer Smile – Silent Partner, disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=6wlbB1PTzJU em 23/02/21. 

 

Desenvolvimento: 

Iniciar a aula relembrando o que foi aprendido na aula anterior.  

Falar para os alunos que a música tem sua própria escrita e mostrar que os 

músicos aprendem a ler os “códigos” musicais. 

Fazer o círculo e o traço no quadro (igual a atividade 1) e depois apresentar 

as figuras musicais correspondentes ao som e ao silêncio e seus respectivos 

nomes (Semínima e pausa da semínima). 

Apresentar 2 notas musicais impressas falando o nome de cada nota musical 

(Semínima, Pausa) e fazer uma sequência rítmica simples no quadro para  bater  

palma (ou utilizar um instrumento percussivo), deixe que as crianças se divirtam 

 

 

Brincando com a música 
       Aula 2 – Conhecendo as figuras musicais 

     Pág. 1/4 

                                                                                           Vanessa Cristina Latzke 

https://www.youtube.com/watch?v=6wlbB1PTzJU
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dando sugestões para mudança da sequência de figuras e execute com a turma 

as sugestões. 

Depois defina uma sequência rítmica para ser tocada e coloque a música 

“Summer Smile” para que as crianças vivenciem tocando ou batendo palmas. 

 

Dica para Aulas Remotas:  

Nesta aula o professor poderá mostrar as figuras musicais colando em um 

quadro pequeno, ou cartolina para os alunos poderem visualizar. 

A professora pode mudar a sequência das figuras quando for cantando as 

músicas folclóricas. 

Também poderá colocar variedades de canções no rádio e o aluno vai 

acompanhando com palmas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link de explicação pela professora Vanessa da atividade 1 e 2, 

disponível para consulta em: 

https://www.youtube.com/watch?v=tCEOXDyqjwM&feature=youtu.be 

em 23/02/21. 

 

Anotações: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Brincando com a música 
       Aula 2 – Conhecendo as figuras musicais 

     Pág. 2/4 

                                                                                           Vanessa Cristina Latzke 

https://www.youtube.com/watch?v=tCEOXDyqjwM&feature=youtu.be
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Anexo Aula 2 – Projeto Brincando com a música (Vanessa Latzke) - Semínima 
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Anexo Aula 2 – Projeto Brincando com a música (Vanessa Latzke) – Pausa da Semínima 
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Objetivos: 

• Identificar Símbolos; 

• Compreender tempos musicais; 

• Estimular a leitura musical. 
 

Duração da Atividade: 

• 50 minutos. 

 

Nível de Ensino:  

• Fundamental 01. 
 

Recursos Didáticos Utilizados:  

• Figuras musicais impressas utilizadas na atividade 1;  

• Figuras musicais dessa atividade impressas (sugestões em anexo),  

 

Desenvolvimento:  

Conversar com os alunos tudo o que fizemos nas aulas anteriores. 

Perguntar quem gostaria de criar um Ritmo utilizando algum material de 

dentro da sala de aula, deixar que ele crie e assim que o aluno executar sua 

percussão, o restante da turma deverá imitar o que ele inventou com seus 

próprios materiais como, por exemplo, lápis, régua, cola. 

A professora escolherá um menino e uma menina para ir à frente e inventar 

uma célula rítmica com seu material ou da sala. Por exemplo, a menina começará 

tocar seu Ritmo, então um o menino deverá correr até o quadro e colar a 

sequência das figuras musicais executadas pela menina. Depois  será   a vez  de 

o Menino inventar o ritmo e a menina da turma correr até o quadro e colar as 

figuras musicais executadas pelo Menino. 

 

 

 

 

Brincando com a música 
       Aula 3 – Separando em sílabas  

com figuras musicais 
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                                                                                           Vanessa Cristina Latzke 
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A Professora mostrará cada figura musical que está tendo o valor de um 

tempo musical e qual está valendo sua pausa, em seguida dizer que vamos 

conhecer mais duas figuras. A primeira delas é a colcheia, e mostrar a figura da 

colcheia, depois a semicolcheia, e mostrar a figura da semicolcheia.  

Explicar aos alunos que enquanto podemos falar a palavra “pão” utilizando 

apenas uma semínima, precisaremos de duas colcheias de mãos dadas para falar 

a palavra “bala” e que, para a palavra “chocolate” utilizaremos quatro 

semicolcheias.  

Dispor as figuras correspondentes ao número das sílabas no quadro e pedir 

aos alunos para falar no ritmo separando em sílabas, por exemplo: 

 

     1 Sílaba             2 Sílabas             4 Sílabas                  Silêncio 

         PÃO                  BALA              CHOCOLATE 

 

 

 

 

Troque a sequência das figuras para que falem no ritmo e fixem o 

aprendizado. 

 

Dica para Aula Remotas:  

O professor poderá mostrar as figuras musicais colando em quadro 

pequeno, ou cartolina para os alunos poderem visualizar. 

 

 

 

 

 

 

Brincando com a música 
       Aula 3 – Separando em sílabas  

com figuras musicais 

     Pág. 2/7 

                                                                                           Vanessa Cristina Latzke 

Link de explicação pela professora Vanessa da atividade, disponível 

para consulta em: https://www.youtube.com/watch?v=-

3UQUSLEmSQ&feature=youtu.be em 23/02/21. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-3UQUSLEmSQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=-3UQUSLEmSQ&feature=youtu.be
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Anexo Aula 3 – Projeto Brincando com a música (Vanessa Latzke) – Semínima com sílaba 

PÃO 
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Anexo Aula 3 – Projeto Brincando com a música (Vanessa Latzke) – Colcheia 
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Anexo Aula 3 – Projeto Brincando com a música (Vanessa Latzke) – Duas colcheias com sílabas 

BA  -  LA 
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Anexo Aula 3 – Projeto Brincando com a música (Vanessa Latzke) – Semicolcheia 
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Anexo Aula 3 – Projeto Brincando com a música (Vanessa Latzke) – Quatro semicolcheias com sílabas 

C
H

O
 -

C
O

 –
 L

A
 -

 T
E 
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Objetivos: 

• Conhecer músicas folclóricas; 

• Identificar Símbolos; 

• Compreender tempos musicais; 

• Estimular a leitura musical. 

 

Duração da Atividade:  

• 50 minutos. 

 

Nível de Ensino:  

• Fundamental 01. 

 

Recursos Didáticos Utilizados: 

• Lousa, giz, figuras musicais impressas (sugestão em anexo); 

• Música cantada ou Áudio “Marcha Soldado”, disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=9HlFaRIfstE em 23/02/21; 

• Música cantada ou Áudio “Borboletinha”, disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=eBqUgJdkXoQ em 23/02/21; 

 

Desenvolvimento:  

Perguntar para os alunos o que fizemos mesmo nas aulas anteriores, 

relembrando os nomes das figuras musicais utilizadas e sua forma de tocar com 

sílabas.  

Desenhar no quadro (ou utilizar figuras impressas) duas colcheias e escrever 

ao lado (2 palmas), e desenhar 4 semicolcheias ao lado (4 palmas). Executar 2 

palmas cantado “Marcha Soldado”, “Borboletinha”, o professor irá cantar 

juntamente com as crianças apontando para o desenho no quadro o momento 

de executar as palmas. Depois fazer cantando com 4 palmas utilizando a 

semicolcheia. 

 

 

Brincando com a música 
       Aula 4 – Figuras musicais 
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                                                                                           Vanessa Cristina Latzke 

https://www.youtube.com/watch?v=9HlFaRIfstE
https://www.youtube.com/watch?v=eBqUgJdkXoQ
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Anexo Aula 4 – Projeto Brincando com a música (Vanessa Latzke) – Duas colcheias 
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Anexo Aula 4 – Projeto Brincando com a música (Vanessa Latzke) – Quatro semicolcheias  
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Objetivos: 

• Identificar Símbolos; 

• Compreender tempos musicais; 

• Estimular a leitura musical; 

• Criar movimentos corporais. 

 

Duração da Atividade:  

• 50 minutos. 

 

Nível de Ensino:  

• Fundamental 01. 

 

Recursos Didáticos Utilizados: 

• Figuras musicais impressas (utilizadas nas atividades anteriores); 

• Áudio de músicas aleatórias, sugestões disponíveis em: 

https://www.youtube.com/watch?v=siCmqvfw_1g&list=PLzCxunOM5WFJ

7sbHi_9Zwq2xOwtkYeZlx em 23/02/21; 

 

Desenvolvimento:  

O professor irá colar no quadro as 4 figuras musicais apresentadas nas aulas 

anteriores e para cada figura será determinado um movimento, como por 

exemplo: Semínima: mão na Cabeça; Duas colcheias: mão na barriga; Quatro 

semicolcheias: quatro palmas; pausa: silêncio etc.  

Em seguida o professor escolherá aleatoriamente um aluno para ser o 

“Mestre” e conforme o mestre aponta para a figura, os colegas deverão fazer o 

movimento.  

Coloque o áudio com as músicas aleatórias e deixe as crianças vivenciarem 

a brincadeira do mestre.  

 

 

Brincando com a música 
       Aula 5 – O mestre mandou 
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https://www.youtube.com/watch?v=siCmqvfw_1g&list=PLzCxunOM5WFJ7sbHi_9Zwq2xOwtkYeZlx
https://www.youtube.com/watch?v=siCmqvfw_1g&list=PLzCxunOM5WFJ7sbHi_9Zwq2xOwtkYeZlx
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Meu nome é Vanessa Cristina Latzke, resido em Itajaí S.C., sou formada no 

Magistério no Colégio Estadual Nilton Kucker no ano de 2018 em minha cidade, 

cursando o  sétimo período em Licenciatura de Pedagogia na Faculdade Unigran, possuo 

Curso de Docente em Educação Musical na Faculdade Univali em 2019, Planejamentos 

em Educação Musical nas séries iniciais no Centro Cultural Maria Paccelle em 2020, 

Ludopedagogia na Musicalização a Arte de Ensinar Brincando com a Caixola Musical, 

Atividades Musicais para a Educação Infantil com a Caixola Musical, Brincadeiras 

Musicais para a Volta às Aulas com a Caixola Musical, Festa na Lagoa um Mergulhos nas 

Atividades Musicais, Comunidade Pensando Música com a Caixola Musical, Oficina 

despertando Despertando Sonhos com Lilian Kelli Neres Brito das Neves, cursos em 

Educação musical com Marcelo Serralva, Cursos com Eliton Rufino na área da 

Musicalização Infantil e BNCC na Educacão infantil experiência como conceito e prática, 

e Educação Especial, Cantora e proprietária do Grupo Serenata em Itajaí (S.C.). 

Atuo como professora de Musicalização para Educação infantil e Ensino 

Fundamental 1 nas Cidades de Itajaí, Itapema (S.C.) desde 2018 e cantora em grupos 

musicais em minha cidade. Minha metodologia de ensino são métodos ativos que são 

caracterizados pela experiência direta do aluno, a partir da vivência e diversos elementos 

musicais. 

Aprendo muito com cada criança, respeitando suas limitações e criando 

juntamente com elas atividades que despertam o gosto pelo fazer musical estimulando 

e contribuindo com a formação do indivíduo para a Sociedade em geral. 

Contatos: 

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCEgN4x-a96vzISiPu1wCY_A 

Facebook: professoravanessa.musicagmail 

https://www.facebook.com/profevanessa10/ 

Watsapp: (47) 9 9917-0767 

E-mail: vanessacristinamontanari@hotmail.com 

 

https://www.facebook.com/profevanessa10/
mailto:vanessacristinamontanari@hotmail.com

