
 

 

ATIVIDADE ARTE – (MÚSICA) 
Nome:  Data: ___/___/_______ 

Unidade Escolar:  Ano: 1º ANO 

Componente Curricular: ARTE/MÚSICA 

Objeto de Conhecimento: 

Materialidades: Sons corporais e sons do ambiente. 

Processos de Criação: Brinquedos e jogos musicais e canções de diferentes matrizes estéticas e 
culturais. 

Habilidades: 

(GO-EF01AR37) Explorar sonoridades em diversos objetos, em materiais do ambiente e no próprio 
corpo, como instrumentos de prática musical. 

(GO-EF01AR24) Experimentar brinquedos, brincadeiras, jogos, danças, canções e história de 
diferentes matrizes estéticas e culturais. 

 

 

ATIVIDADE 

 
Vocês já pensaram que nosso corpo pode produzir som? Sim, muitos. Por exemplo: a nossa voz (ao 

cantar e gritar), o assovio, bater os pés no chão, etc. Faça uma pesquisa para descobrir que outros 

sons nosso corpo pode produzir além destes já citados. 

 Nesta atividade iremos usar sons produzidos pelo nosso corpo. Dê uma olhada nesses sites, trazem 

exemplos bem legais! 

https://www.youtube.com/watch?v=eTo6OryqNdw (26/03/2020) Barbatuques 
https://www.youtube.com/watch?v=Fn09odR1RFQ (26/03/2020) Grupo Trii 

 

ATIVIDADE I 

 

Juntamente com ajuda de seus pais pesquise e descubra que sons nosso corpo pode produzir e 

depois cante a cantiga de roda Escravos de Jó, fazendo um dos sons que vc descobriu, criando assim 

uma percussão corporal (som no corpo) para esta música. Use a sua imaginação e percepção 

auditiva para realizar a atividade. 

Sons da boca com a música Bolinha de sabão. https://www.youtube.com/watch?v=Nn9aMGlFqHk 

(19/03/2020) Extra! 

  

https://www.youtube.com/watch?v=eTo6OryqNdw
https://www.youtube.com/watch?v=Fn09odR1RFQ
https://www.youtube.com/watch?v=Nn9aMGlFqHk


 

 

 

 

Veja a imagem e se inspire para procurar sons que 

seu corpo produz. 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 
 

www.ovaescola.org.br 

                 

 

______________________________________________________________________________ 

 
sabartigovyxf.douglasartprints.com 

Agora utilizem a música 

Escravos de Jó para 

cantarem e realizarem 

algum tipo de som ou sons 

com o corpo. 

 

 

                                                                       

 

Instrumentos musicais: um instrumento musical é um objeto construído com o propósito de 

produzir música. Os vários tipos de instrumentos podem ser classificados de diversas formas, sendo 

uma das mais comuns a divisão de acordo com a forma pela qual o som é produzido. Cada 

instrumento possui seu som ou seu timbre. Iremos nessa atividade explorar as sonoridades de cada 

instrumento construído. 

Fonte: www.fmescolademusica.com.br  › single-post (06/08/2021) 
Fonte: cifrasedicasdeteclado.blogspot.com › instrumentos-melodicos-versus (06/08/2021) 

 

http://www.ovaescola.org.br/
http://www.fmescolademusica.com.br/
http://cifrasedicasdeteclado.blogspot.com/2015/05/instrumentos-melodicos-versus.html


 

 

 

ATIVIDADE II 

 

Vamos construir um instrumento musical? Se necessário peça ajuda aos seus pais. Escolha um dos 

exemplos a seguir ou pesquise outros exemplos e mãos à obra! 

 

INSTRUMENTO 1: Chocalho: 

Uma garrafa pet ou uma lata de suco vazia; 

Grãos ou sementes; 

Fita adesiva colorida ou tinta guache ou adesivos para decorar.  

 

 
massacuca.com 

   

                  
        pragentemiuda.org                                                                   fragmaq.com.br 

   



 

 

 

 

INSTRUMENTO 2: Xilofone de água: 

        7 copos ou garrafas de mesmo tamanho;      

        Tinta guache ou algo para colorir; 

        Água em quantidades diferentes para modificar o som.      

 

 

 
bol.uol.com.br 

 

                                                           

 
INSTRUMENTO 3: Tambor feito com balão: 

        1 lata vazia de tamanho médio; 

        1 balão grande que pode dividir ao meio. 

        Ou um balão médio que possa fechar a boca da lata 

        Fita adesiva ou ligas. 

 
 

tempojunto.com 

 

Quando for fazer: corte a parte da boca do balão e depois encaixe na lata. Para ficar mais seguro, 

envolva a parte que fica nas laterais com fita adesiva ou ligas. 

Você pode pintar ou colocar fitas adesivas enfeitando seu tambor.  

 

 

Após construir seus instrumentos cante uma música fazendo o ritmo com ele. Pode ser Escravos de 

Jó que você já conhece ou outra música. E divirta-se! 

 


