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Olá a todos! 

Mais uma semana, mais umas ideias para preencheres 
os teus dias com qualidade. As nossas equipas das AAAF 
e CAF das Escolas de Carcavelos dedicam o tempo a 
promover as tuas Brincadeiras em casa. Brinca muito, 
há tempo para tudo. Sei que a escola ocupa grande 
parte dos teus dias, mas é importante ter tempo para 
Brincares. Brinca com ideias tuas, ou aproveita este 
jornal para te inspirar. Desta vez vamos caminhar para a 
música. 

Deixa-te levar… 

 

ESCOLA      CASA 



  
XILOFONE CASEIRO  
Com garrafas de sumo e vidro (este 
material requer algum cuidado), enche 
as garrafas com líquidos coloridos de 
acordo com imagem e constrói um 
instrumento fantástico para teres em 
casa. As garrafas se estiverem 
penduradas, melhoram em muito a 
qualidade do som. 
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   Uma Bateria   

Tambor com latas 2 Para fazer o teu Tambor ou Bateria em 

casa, separa uma ou várias latas de 

qualquer produto. O tambor funciona com 

a lata ao contrário (tocas no fundo). As 

baquetas, faz com dois paus de madeira 

ou duas varetas de bambu, cola nas pontas 

rolhas de cortiça. Prende bem com elástico 

e fita adesiva. 

 



  

Guitarra de cartão ou lata 
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Chegou a vez das Guitarra ou Viola. Como podes ver nas 
imagens, existem várias formas de conseguir construir uma 
viola. A única coisa bastante importante se for para ter 
algum som é conseguir ter alguma “caixa-de-ressonância”. 
A garrafa de plástico ou uma lata simulam na perfeição e 
fazem amplificar o som. As cordas devem ser de nylon, 
podem ser fio de pesca ou arames metálicos bem esticadas. 



 

  
Flauta de 

“Palhinha” 
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A flauta-de-Pan é originária 
da América do Sul. 
Normalmente é construída 
com tubos de madeira, que 
vamos substituir pelas nossas 
“palhinhas”. Com fia adesiva 
vamos unir/colar as palhinhas 
que devem ter tamanhos 
diferentes em crescendo.  

A dimensão do teu 
instrumento, tu é que 
defines. 



 

  Este instrumento tem uma sonoridade fantástica. A sua construção é 
relativamente simples. Precisas de um tubo de cartão ou plástico, alguns 
preguinhos e sementes e missangas (ou algo parecido). Prega vários 
pregos para o interior do tubo, coloca as missangas (sons agudos) e 
feijões (os sons graves), fecha as extremidades com um círculo de cartão 
e cola. Decora o pau de chuva a teu gosto. 
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Pau de Chuva 
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O nosso trompete é constituído por um 
funil de plástico ou metal, uma 
mangueira maleável e uma boqueira. Esta 
boqueira pode ser feita com a rosca de 
uma garrafa de plástico ou qualquer coisa 
semelhante que permita colocar os lábios 
para conseguir fazer vibrar e tocar o 
nosso instrumento de sopro. 

Trompete de                         

.Mangueira… 



  

  

Pandeireta 
Esta “caixa” de precursão é super 
fácil de fazer. Com pratos 
descartáveis podes fazer as tampas 
que vais colar uma à outra pelos 
bordos. Conforme as imagens podes 
adicionar guizos ou simples caricas 
para adicionar sonoridade, ou, usar 
a pandeireta de modo simples para 
conseguir uma “ batida” simples e 
limpa. 
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Maracas 
Para fazer este projeto musical , necessitas de um cabo (madeira, pau, ou 

acessório plástico) e umas latas, garrafas ou elementos do “lixo” que 

permita colocar sementes, arroz, feijão para ressoar dentro da maraca. 

Colas o cabo à caixa decora a teu gosto e está pronta para curtir. 
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 Material a ter em 

casa para ajudar na 

construção dos teus 

trabalhos criativos. 


