
 

 

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

Unidade Escolar:  Ano: 2º ANO 

Componente Curricular: ARTE/MÚSICA 

Objeto de Conhecimento: 

Processos de Criação: Criação Musical, Estruturação e Arranjo. 

Habilidades: 

(GO-EF02AR17-A/C) Desenvolver a criatividade, imaginação e expressividade musical, por meio de 
improvisações e composições individuais e coletivas, ao explorar sons oriundos de diversas fontes 
sonoras. 

 

 

INSTRUMENTOS ALTERNATIVOS 

 

 

 

 

 

 
 

Vocês já repararam que quando a gente percute (bate) em um copo, panela ou garrafa com outro 

objeto, que pode ser um lápis ou um talher, por exemplo, ele emite um som? Existe objeto que 

quando vocês percutem (bate) emite um som grave (grosso) e outros que emitem som agudo (fino). 

E vocês já repararam que dependendo do objeto que percutir (bater) ele pode emitir os dois tipos 

de sons, grave e agudo?  Por exemplo, se você percutir com um talher, ou uma baqueta, no fundo 

de uma panela, você irá perceber que o som é diferente do som percutido na lateral da mesma 

panela. E também o som será diferente se a panela estiver tampada. Viu? Quantas sonoridades 

diferentes (timbres) podemos utilizar para fazer música? E vocês já experimentaram fazer música 

com colheres? 

 

Nesta atividade vamos construir um instrumento musical com colheres. É bem fácil! 

Com certeza vocês já perceberam que podemos produzir sons a partir de diversos objetos, mas 

será que a gente consegue fazer música usando colheres?  Sim, conseguimos!  Por exemplo, 

existem músicos que tocam com panelas e outros objetos que tem na cozinha, e com colheres! 

Legal né? Abaixo alguns links com exemplos bem bacanas para vocês se inspirarem! 

https://www.youtube.com/watch?v=D2s9Bu_TS84  (06/08/2021) 

https://www.youtube.com/watch?v=UWJd_J2_aRY  (06/08/2021) 

https://www.youtube.com/watch?v=D2s9Bu_TS84
https://www.youtube.com/watch?v=UWJd_J2_aRY


 

 

 

Para isto, vamos precisar: 

 

• 2 colheres (pode ser de metal, de pau ou plástico); 

• 1 elástico (liguinha) 

• 1 pedaço de papel laminado (embolado) 

 

 

 

Agora é só você colar o papel alumínio no cabo de uma colher (do lado externo) e depois colar a 

outra colher do outro lado do papel alumínio. Agora, prenda as duas colheres com o elástico 

deixando o elástico mais para o final do cabo das colheres pra que fiquem mais afastadas.  

 

       

 

 



 

 

 

Pronto! Você já tem seu instrumento, tente tocar alguma música que você conhece e até mesmo 

criar sua própria música. Se você quiser, pode tentar tocar junto com outras pessoas também.  

 

E lembre-se: se possível, gravem sua execução! 

 

Links Interessantes: 

Como fazer este instrumento: 

https://www.youtube.com/watch?v=1XasB5tacIU  (06/08/2021)  

 

Algumas músicas executadas com colheres e outros objetos:  

https://www.youtube.com/watch?v=OOXB7348RPk  (06/08/2021) 

https://www.youtube.com/watch?v=KYS47ZFZyBg   (06/008/2021) 

https://www.youtube.com/watch?v=UXvIMi5Sa_k (06/08/2021) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1XasB5tacIU
https://www.youtube.com/watch?v=OOXB7348RPk
https://www.youtube.com/watch?v=KYS47ZFZyBg
https://www.youtube.com/watch?v=UXvIMi5Sa_k

