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CRONOGRAMA

SEMANA DE
30/03 a 03/04

ATIVIDADE/PROPOSTA
Tema do Projeto Interdisciplinar “Matrizes Culturais
do Brasil: indígenas e africanos”

EXPLICAÇÃO
.Ler o texto abaixo e
confeccionar um tambor.
(orientações abaixo)

DURAÇÃO
2 aulas (1h 40’)

Atividade: “Confecção de Tambor”

A musicalidade africana que estivemos escutando nesses últimos dias durante o projeto,
diz respeito a uma conexão direta dos africanos com a terra e a sua força. Em suas
representações culturais (danças, musicas, movimentos corporais) os africanos usam gestuais
fortes, vibrantes, demonstrando força. Os instrumentos que acompanham são em sua maioria
de percussão: tambor, afoxé, bongô, etc.
Com a ajuda de um adulto vamos produzir nosso Tambor.
Lista de Material:
•
•
•
•
•
•

1 lata vazia de achocolatado, ou de leite
em pó (qualquer uma com tampa), ou um
copo plástico firme
Tesoura
Cola
Durex ou fita crepe
Pedaço de papel de presente
Uma bexiga ou camiseta velha para
recortar

Limpe a lata ou o copo que você for
usar. Corte a ponta da bexiga ( se
não tiver uma bexiga corte um
círculo maior que a boca do
recipiente na camiseta velha)
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“Vista” a boca do recipiente escolhido com a bexiga e segure com a fita crepe ou durex.
No caso do círculo de tecido da camiseta, para quem não tem a bexiga, vá prendendo com fita crepe
ou durex e esticando a malha.
Tem que ficar bem esticado.

Enfeite seu “Tambor”
Cole tiras do papel de presente, ou use o material que tiver em casa (tecido, papel colorido,
folha de revista, durex colorido, etc)
Pronto!
Agora você tem seu próprio instrumento de percussão.
Toque com a mão ou com um lápis.
Parabéns!!!

