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1- COCO                                                        

Ampliar o repertório das músicas regionais também deve ser um objetivo a ser 
contemplado na Educação Infantil. É preciso dar oportunidades para que as crianças 
conheçam as diversas manifestações musicais dos povos, alargando, assim, suas 
referências estéticas e dando subsídios para futuras criações. 

 

 

 

 

 

 

 

Que tal confeccionar um instrumento musical com material reciclável e se divertir com 
esse ritmo musical, ao som da música “Engenho novo”? 

   O que você vai precisar:  

Para confecção do chocalho: 

 Garrafa pet pequena, ovinhos de plástico, potes de iogurte/leite fermentado ou 
rolinho de papel higiênico (apenas um desse materiais, que tiver disponível em 
casa). 

 Grãos (arroz, milho, feijão). 
 Áudio que a professora vai enviar no grupo da sala. 

Para confeccionar o chocalho coloque diferentes grãos dentro da embalagem 
selecionada e vede com fita adesiva. 

 

 

 

Sugestão de link (como fazer o chocalho?): https://www.youtube.com/watch?v=V3PuMNNEAf0 



 

Para confecção do tambor: 

 Lata de alumínio vazia, bexigas e elástico ou fita adesiva. 
Para confeccionar o tambor, é necessário esticar a bexiga e prendê-la na lata com 
o elástico ou fita adesiva. Se não for possível produzir esse modelo de tambor, 
use sua criatividade e utilize uma lata de alumínio com tampa, um brinquedo ou 
um recipiente que tenha em casa e que produza um som semelhante a um 
tambor (instrumento musical). 

 
 
 
 

   Organização do espaço: 

Hora de utilizar o material confeccionado! 

Conte um pouquinho para a criança sobre o ritmo “Coco”, você pode utilizar o texto no 
início da pagina como referência. Proponha que escute a cantiga “Engenho Novo” e se 
movimente livremente sentindo as batidas da cantiga. Apresente os instrumentos 
musicais confeccionados, demonstrando os sons que produzem. Em seguida, proponha a 
brincadeira de acompanhamento musical, coloque novamente a música para tocar e 
estimule a criança para que acompanhe o ritmo com seu instrumento. Registre essa 
observação por meio de vídeo e proponha outros ritmos para ampliar as possibilidades de 
exploração da criança. 

 

 
 

Sugestão de link Tambor caseiro (Hellokids): https://www.youtube.com/watch?v=NHGdhUXLsSY 



3- QUINTAL E MOVIMENTO 

 
 
Como é o espaço que seu filho brinca? 
Esse espaço possibilita a livre e ampla movimentação dos pequenos? 
Quanto tempo por dia você reserva para que eles possam brincar ao ar livre? 
As crianças de maneira geral, apreciam muito brincar em espaços livres, pois  esses 
lugares proporcionam a liberdade de se movimentarem amplamente, correndo, 
pulando, rolando, rastejando, subindo, etc. 
As crianças bem pequenas estão experimentando o tempo todo suas possibilidades 
corporais. 
Neste sentido, a brincadeira ao ar livre dá a elas maior liberdade de brincar e se 
conhecer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pensando em tudo isso, que tal organizar ai no seu espaço um circuito para seu 
(a) filho (a) brincar? 
 
O que vocês irão precisar: 
 Cadeiras; 
 Cabo de vassoura; 
 Almofada ou travesseiro; 
 Tapetes; 
 Baldes ou garrafas pet; 
 Lençol. 

 
Organização do espaço: 
 
Organize o percurso colocando as cadeiras uma ao lado da outra, deixando um espaço 
entre elas. Depois, coloque os baldes ou as garrafas pet distanciando uma da outra, na 
sequência enfileire os travesseiros ou as almofadas (pelo menos uns três). Por último, 
estique um tapete e no final monte uma cabaninha com o lençol (para montar a 
cabaninha, você poderá utilizar os cabos da vassoura para apoiar e cobrir com o lençol 
ou ainda utilizar o varal e prendedores. 



 
Agora vamos brincar: 
 
Depois de tudo organizado, pedir para que a criança passe por debaixo das cadeiras, 
ande contornando as garrafas pet ou os baldes, pule sobre os travesseiros ou 
almofadas, role no tapete e vá engatinhando até entrar na cabaninha. 
Sugestão: coloque alguns brinquedos dentro da cabaninha e a deixe brincar. 
 
Fica a dica:  

 Organize o circuito de forma segura para que não haja acidentes. 
 Não deixe a criança sozinha durante a brincadeira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3- QUINTAL E MISTURAS 

 
Material:  

 Areia, terra, água e folhas que encontrarem caídas no chão. 

 Potes (embalagens de iogurte, sorvete, tampas de amaciante, margarina,  etc.) 

antes de oferecer para a criança limpem bem os potes; 

  Concha, escumadeiras, colheres, funis, peneiras, regadores; 

 Uma bacia maior com água ou uma torneira para encher os potes; 

 Cola natural ou cola branca que usa na escola (receita de cola em anexo).  

 Prancheta de experimentação, páginas 31 e 33.  

Organização dos espaços 

 Para a brincadeira deixe organizado um espaço no quintal, varanda, ou gramado 

com terra, areia, água, folhas, potes e colheres. 

 Deixe a criança olhar todos os materiais antes de escolher com o que ela irá 

brincar, deixe-a a vontade para realizar suas misturas. 

 Aproveite esse momento para brincar com a criança fazendo comidinhas, 

modelando bolinhos, frutas, bichinhos e construindo castelos.  

 Para realizar a atividade com a prancheta de experimentação deixe a terra, areia 

e cola dentro dos potes. Coloque colheres, conchas e tampinhas de amaciante 

Areia, terra, água, folhas coletadas do 
chão e crianças são a combinação 
perfeita para muita diversão, 
aprendizagem e alegria. O ato de 
manusear esses materiais oportuniza 
às crianças experimentar suas 
características e a aprender com as 
transformações desses materiais 
quando misturados. 



organizados fora de casa onde tenha um espaço limpo como chão, mesa ou cadeira para 

a criança apoiar sua prancheta. 

 Deixe a criança explorar os materiais antes de pedir para ela realizar a mistura de 

areia e cola e de terra e cola. Após realizar a exploração, auxilie a criança a abrir a 

prancheta de experimentação na página 31 onde ela irá colocar a mistura de área e cola, 

deixe secar no sol.  Após estar seco, auxilie a criança a encontrar a pagina 33, onde ela 

irá colocar a mistura de terra e cola. Deixe que ela faça esse trabalho usando as 

mãozinhas ou as colheres (a colagem na Prancheta de experimentação poderá ser feita 

em dois dias para não colar uma página na outra).  

 Deixe secar antes de guardar a prancheta. 

 Até a próxima semana! 
 

ANEXO 

COLA BRANCA CASEIRA 

Ingredientes: 

 2 colheres de sopa de farinha de trigo; 
 1 colher de sopa de vinagre branco; 
 2 xícaras de água. 

Para começar, você precisará de uma panela para ferver 1 xícara de água, guardando ½ 
xícara para um processo que ocorrerá depois. 

Enquanto a água ferve, coloque as duas colheres de trigo na ½ xícara de água que restou 
e misture bem. 

Diminua o fogo e junte a mistura de farinha e água na panela de uma vez só. Agora, vá 
mexendo a mistura por aproximadamente dez minutos. A ideia é que se forme algo 
pastoso, como o mingau. 

Ao desligar o fogo, acrescente a colher de vinagre branco. Esse ingrediente tem uma 
função antifúngica, que conserva a cola. 

 


