
 

 

ATIVIDADE ARTE – (MÚSICA) 

 

Nome:  Data: ___/___/2020 

Unidade Escolar:  Ano: 2º ANO 

Componente Curricular: ARTE/MÚSICA  

Objeto de Conhecimento:   

Materialidades:  A voz infantil 

Habilidade: 

(GO-EF02AR36) Experimentar possibilidades vocais para expressão musical. 

 

 

O SOM DA NOSSA VOZ II 

 

Agora que já sabemos que nossa voz é um meio de comunicação e que podemos utilizá-la para produzir sons 

variados, vamos fazer uma experiência de utilizar a voz para cantar? 

Fonte: BRITO, Teca Alencar. Música na educação infantil: propostas para a formação integral da criança. São 

Paulo: Peirópolis, 2003. Pg.87. 

 

 ATIVIDADE I 

Nesta atividade iremos utilizar parlendas que tenho certeza que vocês conhecem. Aqui iremos cantar 

duas parlendas. Veja abaixo o texto, se precisar de ajuda peça a sua família para cantar e brincar 

junto. 

1- Amanhã é domingo                                                             2-A- do-le-ta 

Amanhã é domingo / Do pé de cachimbo                                                 A-do-le-ta 

Cachimbo é de barro/ Que bate no jarro;                                               Le peti tole tolá 

O Jarro é de ouro / Que bate no touro;                                                   Le café com chocolá 

O touro é valente/ Que bate na gente;                                                   A-do-le-ta 

A gente é fraca/ E cai no buraco                                                             Puxa o rabo do tatu 

O buraco é fundo/ Acabou-se o mundo                                                Quem saiu foi tu. 

Essas duas parlendas são cantadas e vocês pode fazer brincadeiras com elas . 



 

 

  

 

ATIVIDADE II 

 

Agora que tal cantarmos uma cantiga de roda que também pode ser uma brincadeira usando pedras 

ou caixinhas de fósforo ou outro objeto que você preferir? 

Cuidado não grite ao cantar, cante de forma simples para não prejudicar a voz ok? 

 

Então em roda ou sozinho você pode cantar esta canção pois irá realizar movimentos com o objeto 

que estiver na mão conforme falar a música: 

 

1-Quando cantar escravos de jó jogavam caxangá – você vai passando o objeto para os outros se for 

em roda, sozinho fique com ele sacodindo nas mãos; 

2- Tira põe – você irá movimentar para cima e para baixo o objeto; 

3-Zigue zigue zá- você fará como um zigue zag em sua frente movimentando o objeto para um lado 

e outro. 

 

Escravos de Jó 

Escravos de jó; 

Jogavam caxamgá; 

Tira, põe/ diexa ficar; 

Guerreiros com guerreiros  

Fazem zigue, sigue, zá (bis). 

 

 

 

 


