
v

www.caixolamusical.com.br



Introdução

Apresentação:
Aline Fróes e Sandra Ribeiro

Atividade 1 - Baú Misterioso

Atividade 2 - Tapete Mágico

Atividade 3 - Dado Musical

Atividade 4 - Dona Cobra

Atividade 5 - Pamonha

Caixola Musical

_____________________2

______3

______4

_______7

_______10

________13

__________16

________________20

Sumário



Esse E-book é resultado de uma 
reunião de 5 músicas e suas 
respectivas atividades criadas e 
desenvolvidas pelas educado- 
ras musicais Aline Fróes e 
Sandra Ribeiro.

Foi pensado e disponibilizado 
especialmente para você 
educador que está na sala de 
aula, seja escola específica de 
música ou de ensino regular.

Contém atividades que podem 
ser adaptadas para várias 
idades, sendo que a idade 
mínima vem sugerida em cada 
atividade.

Esperamos que você utilize, 
leve música e diversão às 
crianças e que e-book seja um 
conteúdo que some e enriqueça 
seus momentos.  

Aline Fróes

Sandra Ribeiro

Introdução
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Aline Fróes
     É graduada em Educação Musical (UFG), 
pós graduada em Psicomotricidade, 
Arte-Educação e Ludopedagogia. É 
professora de Canto Coral e Musicalização 
Infantil na Rede Estadual de Ensino do 
Estado de Goiás. Professora de música na 
rede particular, atuando na educação infantil 
e fundamental I. Professora de piano, 
musicalização e Coordenadora Musical na 
E-Musi Escola de Música.

Sandra Ribeiro
       É graduada em Educação Musical (UFG), 
pós graduada em Psicomotricidade, 
Arte-Educação e Ludopedagogia. É 
professora de Música na rede particular, 
atuando na educação infantil e fundamental 
I. Professora de violão e Coordenadora 
Musical na E-Musi Escola de Música. 
Desenvolve materiais didáticos voltados 
para a musicalização infantil e contação de 
história.
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Baú 
Misterioso

Atividade 1

“Um mundo cheio de 
mistérios vem 

trazendo, o que será 
que esse baú vai 

revelar? 

Será que esse baú 
tem um pallhaço? 

Será que esse baú 
tem um avião? 

Será que esse baú 
tem um pirulito?

 
Um novo mundo vai 

surgir!”

Aline Fróes e Sandra Ribeiro
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Idade: Todas

O que usar?
Um Baú de qualquer 
tamanho.

Música: Baú Misterioso
(Aline Fróes e Sandra 
Ribeiro)

Objetivo:
1. Chamar as crianças 

para uma atividade 
ou contação de 
história;

2. Concentração.

Assistir ao Vídeo

Download da Música

Baú Misterioso
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https://youtu.be/JX1T2XYsVMQ
https://www.caixolamusical.com.br/uploads/web/files/ebook-5-atividades/bau_ebook_caixolamusical.mp3
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Tapete 
Mágico

Atividade 2

“Um tapete eu 
encontrei

Veja só o que ele pode 
fazer!

Tudo que você 
imaginar

A criatividade vai rolar
E a brincadeira 

começar.

Vai virar um cavalo
vira, vira, vira, vira, vira
vira, vira, vira, vira, vira

Vai virar uma casa…
Vai virar um sorvete…
Vai virar uma cama.”

Aline Fróes e Sandra Ribeiro
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Idade:
Todas

O que usar?
Tecidos

Música:
Tapete Mágico
(Aline Fróes e Sandra 
Ribeiro)

Objetivo:
1. Desenvolver a Imaginação;;
2. Percepção Rítmica;
3. Sociabilidade;
4. Percepção de espaço e 

gestos;
5. Desenvolvimento da 

linguagem cantada.

Assistir ao Vídeo

Download da Música

Tapete Mágico
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https://www.youtube.com/watch?v=DLWVAVmD63Q&feature=youtu.be
https://www.caixolamusical.com.br/uploads/web/files/ebook-5-atividades/tapete_ebook_caixolamusical.mp3
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Dado 
Musical

Atividade 3

“O dado musical vai 
andando pela sala.

Ele não para!
Ele não para!

O dado musical 
vários sons veio trazer,

e quem vai 
fazer esse som 

é você!”

Aline Fróes e Sandra Ribeiro



Idade:
A partir dos 3 anos.

O que usar?
Dado dos sons com figuras 
diferentes.

Música:
Dado Musical (Aline Fróes e 
Sandra Ribeiro)

Objetivo:
1. Estimular a compreensão 

dos sons;
2. Percepção sonora;
3. Possibilitar a prática da 

coordenação motora dos 
membros superiores;

4. Sociabilidade e trabalho em 
grupo.

Assistir ao Vídeo

Download da Música

Dado Musical
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https://www.youtube.com/watch?v=K4TV5sxSAv0&feature=youtu.be
https://www.caixolamusical.com.br/uploads/web/files/ebook-5-atividades/dado_ebook_caixolamusical.mp3
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Dona
Cobra

Atividade 4

“Lá vem 
dona cobra

olhando pra mim!

Balançando
 o rabo e 

fazendo assim…”

Aline Fróes e Sandra Ribeiro
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Idade:
A partir dos 4 anos.

O que usar?
Percussão corporal, 
instrumentos musicais e 
fantoche de cobra.

Música:
Dona Cobra (Aline Fróes e 
Sandra Ribeiro)

Objetivo:
1. Desenvolver a criatividade;
2. Percepção rítmica;
3. Concentração e Sequência 

rítmica;
4. Percepção de espaço e 

gestos;
5. Desenvolvimento da 

linguagem cantada.

Assistir ao Vídeo

Download da Música

Dona Cobra
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https://youtu.be/PqGoUHS5Mpg
https://www.caixolamusical.com.br/uploads/web/files/ebook-5-atividades/dona_cobra_ebook_caixolamusical.mp3
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Pamonha

Atividade 5
“Fui convidado 

pra fazer pamonha lá na 
roça da tia Maria,

Muita gente se reuniu e o 
trabalho começou.
Encontrei o milho!

E pega o milho e 
descasca o milho,
descasca o milho, 
descasca o milho.

E agora vou 
limpar o milho,
limpar o milho, 
limpar o milho.

Depois disso vou 
ralar o milho,
ralar o milho,
 ralar o milho.

E o sabugo?
O sabugo eu jogo fora!”

Aline Fróes e Sandra Ribeiro



Idade:
A partir dos 4 anos.

O que usar?
Bambolês.

Música:
Pamonha (Aline Fróes e 
Sandra Ribeiro)

Objetivo:
1. Desenvolver o gestual;
2. Percepção rítmica;
3. Possibilitar a prática da 

coordenação motora;
4. Sociabilidade e trabalho 

em grupo;
5. Resgatar a cultura e 

culinária de Goiás.

Assistir ao Vídeo

Download da Música

Pamonha
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https://www.youtube.com/watch?v=7FujcXZJIa4
https://www.caixolamusical.com.br/uploads/web/files/ebook-5-atividades/pamonha_ebook_caixolamusical.mp3
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Você gostou das nossas 
atividades?

Esperamos que sim! Bom, 
chegamos ao fim do nosso livro, 
mas nosso trabalho não para 
por aqui!

No nosso site tem muito mais 
conteúdo para vocês.

Antes de finalizar, temos 2 
pedidos para você:

1º - Coloque em prática o que 
aprendeu aqui!

2º - Sempre que tiver alguma 
dúvida ou sugestão, mande pra 
gente! Na próxima página você 
vai ter todos os nossos 
contatos.

Um grande abraço!

Aline Fróes

Sandra Ribeiro

Obrigada!
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Caixola Musical
      A Caixola Musical é um projeto da E-Musi! Aqui você tem 
ideias criativas, desenvolvidas por Aline Froes e Sandra Ribeiro 
que possuem vasta experiência com música na educação infantil. 
     

www.caixolamusical.com.br
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Ajudamos empresas e profissionais a venderem todos os dias 
pela internet.

www.webnato.com.br

Projeto realizado por

https://www.facebook.com/aline.froes1?fref=mentions
https://www.facebook.com/sandribeiro?fref=mentions
http://www.caixolamusical.com.br
http://webnato.com.br/

