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Introdução

A produção de materiais didácticos é um desafio
tendo em conta que é um factor determinante para
a motivação dos professores bem  como dos alunos.
A criatividade vai ajudar neste desafio.

A ideia de produzir este caderno surgiu no contexto
da Jornada Pedagógica de Barlavento em São
Vicente no ano 2001. A partir da riqueza dos
materiais apresentados e da vontade dos
participantes em dar à área das Expressões uma
importância igual à das outras, o Projecto Pró-Ensino
aceitou a proposta da consultora Haydée Ferro de
realizar uma pesquisa dos materiais e apostar na
criatividade dos educadores do Ensino Básico
Integrado. A investigação levou-nos da Ilha Brava
à Ilha de Santo Antão. O produto que resultou dessa
investigação, é o fruto de uma v e r d a d e i r a
colaboração entre o projecto e os
coordenadores(as) pedagógicos(as),  professores(as)
do ensino básico e, em alguns casos, os(as)
alunos(as).

O leiaute (layout) e a linguagem pretendem reflectir
a organização curricular do EBI e dos vários
programas, para facilitar a planificação das aulas de
acordo com o curriculum nacional. As rubricas
“programa curricular” e “áreas de integração” não
pretendem ser exaustivas, mas servir como um
trampolim para incentivar a investigação por parte
do(a) professor(a). De notar que a rubrica áreas de
integração aparece, por vezes, no início da secção
quando engloba actividades semelhantes.

Cada escola, cada concelho, cada ilha tem a sua
realidade: as pedras do vulcão do Fogo não existem
em quantidade nas outras ilhas; a areia da praia do
mar não está disponível no interior de Santiago
como em Santa Maria. Esperamos que as ideias
apresentadas no caderno possam servir  a todos(as)
os(as) professores(as) quer de uma maneira directa,
quer como motivação ou inspiração para o
desenvolvimento da criatividade ao serviço das
nossas crianças por forma a construírem os seus
próprios saberes.

Desejamos a todos um trabalho muito divertido e
muitas aulas criativas.

Temby Caprio
Praia, Julho 2002
9
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CIÊNCIAS
INTEGRADAS

CAPÍTULO I



Herbário

Material:
• cartão (para confecção da capa)
• cartolina para as páginas internas
• feltros para estruturação gráfica das

páginas internas
• tesoura ou x-acto
• linhas de lamego (para atar o álbum)
• folhas e flores de plantas

diversificadas
• fita cola
• recortes de gravuras elucidativas

(para ornamentação)

Confecção:
1. Recorta-se a capa e as páginas

internas (de acordo com o tamanho
do álbum que se quer confeccionar:
tamanho A4; tamanho A3, etc.).

2. Estruturam-se as páginas internas
(colorir as páginas: títulos e
subtítulos; cantinho de
informações; espaço para fixação
das amostras, etc.).
12



Programa curricular
Ciências integradas
• plantas

Áreas de integração
Expressão plástica
• recorte e colagem
• costura

Língua portuguesa
• escrita
3. Encadernam-se as várias peças do
álbum (capa e páginas internas).

4. Recolhem-se as variedades de
folhas e flores (através da
elaboração de um projecto de
pesquisa: visita de estudo).

5. Organizam-se as espécies
(elementos com características
comuns. Ex: plantas medicinais,
plantas oleaginosas, plantas
trepadeiras, etc.).

6. Fixam-se as amostras no álbum
(de acordo com a maqueta feita
nas páginas internas).

7. Escrevem-se informações curtas
sobre cada amostra (sua
identificação, adaptação climática,
localização no espaço, utilidade,
etc.).

Duração: 2 ou mais aulas
13

Elaborado pela Equipa Pedagógica da Brava
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Mapa de Cabo Verde

Material:
• papelão
• giz de cor azul
• cordas de bananeira
•  cola

Confecção:
1. Recorta-se o papelão de forma

rectangular e pinta-se de azul.
2. Recorta-se o formato das ilhas nas

cordas de bananeiras.
3. Coloca-se o papelão em cima de um

suporte.
4. Colam-se as formas das ilhas no

papelão, de acordo com a escala.
5. Escrevem-se e afixam-se os nomes

das ilhas.

P
C
• 

• 

• 

Á
E
• 
• 
• 

L
• 
Elaborado pela Equipa Pedagógica do Paúl

Duração: 1-2 aula(s)
rograma curricular
iências integradas:
relações na sociedade cabo-verdiana
( comércio de escravos, colonização)
actividades económicas e transportes
(expansão marítima, achamento das Ilhas de
Cabo Verde)
o homem e sua distribuição no espaço
cabo-verdiano

reas de integração
xpressão plástica
 construção
 recorte
 colagem

íngua portuguesa
oralidade

• escrita

Matemática
•  geometria
•  relações espaciais
• grandezas
15



MEIOS DE
TRANSPORTE

(Páginas 16 a 25)

Programa curricular
Ciências integradas
• meios de transporte
• actividades e profissões económicas

Áreas de integração
Expressão plástica
• construções
• modelagem
• cor
• forma
16
Língua portuguesa
• oralidade
• escrita



Avião

Material:
• garrafa de plástico
• cartão
• esferovite
• guache
• marcador
• arame (2 clips)
• cola
• linha de pesca/ fio

Confecção:
1. A fuzelagem é feita

com duas garrafas de
plástico ou de sumo de
1,5 litro cortadas no fundo
que serão metidas uma
dentro da outra, de forma
que os gargalos das garrafas
fiquem para fora.

2. As asas e o leme são feitos de cartão
“papelão” e ficam colados no corpo
do avião.

3. O motor pode ser feito com
17



esferovite e fica fixado na parte
inferior das asas. Tem uma
ventoínha feita de plástico e
regulada de modo a que se for
colocada ao vento esta entra em
movimento pela acção do mesmo.

4. O avião será decorado ao gosto
do(a) aluno(a), podendo ser
pintado com tinta a óleo ou
guache. Desenham-se as janelas e
portas com o marcador.

5. O avião poderá servir como
18
decoração da sala. Para tal, deve
ser pendurado no tecto, por um fio
ou linha de pesca, simulando o vôo.

Duração: 3 aulas
Elaborado por Irineu Andrade
Almeida, Sal



Elaborado pela Equipa Pedagógica de S. Miguel
Barco de lata

Material:
• latas vazias (forma de

paralelepípedo)
• flor de cana ou pau de madeira
• materiais cortantes
• prego
• plástico/tecido

Confecção:
1. Tira-se um dos lados maior da

lata.
2. Dobra-se a lata ao meio, no

sentido da sua maior largura, de
forma a obter-se a quilha.

3. Abre-se de novo a lata criando o
formato do barco; em seguida,
dobra-se numa das extremidades
para se obter a proa.

4. Na outra extremidade corta-se a
lata a 3 cm aproximadamente e
dobra-se de modo a obter a popa.

5. Coloca-se o mastro (flor de cana ou
pau de madeira) segurado com
fios.
6. Constrói-se uma vela triangular de
plástico ou pano e num dos lados
maiores enfia-se um ramo fino de
modo a esticar a vela.

7. Pinta-se o barco.

Duração: 3 aulas
19
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Barco de sépala de coqueiro

Material:
• sépala de coqueiro
• flor de cana ou pau de madeira

(mastro – 30cm)
• fios de corda
• cartolina
• cartão
• tinta
• pincel
• cola

Confecção:
1. Pega-se na sépala, que serve de

corpo do barco com quilha.
2. Mete-se a popa com cartolina ou

cartão.
3. Fixa-se o mastro de flor de cana

segurando a base com cartão.
4. Entrelaça-se com fios que passam

pela ponta mais alta do mastro.
5. Pinta-se o barco.

Duração: 2 aulas Elaborado pela Equipa Pedagógica de S. Miguel



Canoa

Material:
• uma calabaça
• pedacinhos de bambú
• madeira
• cola
Elaborado pela Equipa Pedagógica do Paúl
Confecção:
1. Abre-se a calabaça ao meio e

obtêm-se dois objectos com o
formato de canoas (barcos
utilizados antigamente).

2. Extraem-se as sementes da parte
interior da calabaça.

3. Com os pedacinhos de bambú ou
madeira formam-se os assentos
que são colocados no interior do
barco.

Duração: 1 aula
21



Carro de arame

Material:
• arame
• alicate
• tubo de 2 polegadas
• tampas de vasilhas
• lata (metal)

Confecção:
1. Prepara-se o chassi do

carro (base).
2. Sobre o chassi constrói-se a

cabine entrelaçando arame
convenientemente com um
alicate.

3. Constrói-se a carroçaria de
lata que é fixada no chassi.

4. Constrói-se a roda de tubo  ou
utilizam-se tampas de vasilhas e
coloca-se no carro.

5. Colocam-se os acessórios que se
desejarem e que forem possíveis
(farol, volante, pisca, etc.).
22
Duração: 4 aulas
Elaborado pela Equipa Pedagógica de S. Miguel
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Carro de lata

Material:
• latas vazias
• solas de sapato
• cortiça
• prego
• material cortante

(faca, tesoura, etc.)
• martelo ou pedra

Confecção:
1. Faz-se a abertura das

latas que são
aplanadas.

2. Desenham-se as peças
(base, cabine,
carroçaria, etc.) sobre a
lata.

3. Cortam-se as peças e fazem-se as
respectivas dobragens.

4. Pinta-se o carro e colocam-se os
acessórios desejados.

Duração: 4 aulas Elaborado pela Equipa Pedagógica de S. Miguel
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Carro de plástico

Material:
• vasilha de plástico
• pedaços de madeira e arame
• tampas de frascos

Confecção:
(Trabalho de grupo)
1. Aproveitar as peças de um carro

brinquedo já estragado para servir
de molde.

2. Cortam-se as peças com uma
tesoura velha.

3. Mete-se um pedaço de
madeira para

segurar as rodas
(tampas de
frasco).

Duração:
2 aulas

Elaborado por Auriza Lima Pinto, São Vicente
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Elaborado pela Equipa
Pedagógica do Paúl
Combóio

Material:
• caixas de fósforos vazias
• rolhas de cortiça
• fios eléctricos (finos)
• cola
Confecção:
1. Arranjam-se caixas de fósforos em

número suficiente, dependendo do
número de vagões que se
pretender construir.

2. Cortam-se as rolhas em forma de
pequenas rodas.

3. Colam-se as caixas
de fósforos em grupo
de 4 (uma na base,
uma em cada
extremo e outra no
tecto) formando os
vagões.
4. Ligam-se os
vagões com o fio.

Duração:
2 aulas



4. Forra-se o fundo
(cartão) com papel
azul.

Duração: 2 aulas
A Vida dos Esquimós

Material:
• esferovite (com formas redondas, se

possível)
• pasta de papel  (ver  página 104)
• caneta ou marcador
• tinta
• cola
• faca ou x-acto
• papel colorido
• cartão

Confecção:
1. Para a construção do iglu (a casa

dos esquimós) escava-se a
esferovite por dentro; desenham-se
os blocos de gelo com caneta.

2. As figuras: fazem-se os animais e
os esquimós com massa de jornal
(ver página 104) e pintam-se os
mesmos.

3. Colam-se as várias peças do
cenário, começando com os
icebergs.
26
Programa curricular
Ciências integradas
• o modo de vida dos esquimós
• o mundo animal

Áreas de  integração
Expressão plástica
• construções

Língua portuguesa
• escrita
• oralidade
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Elaborado por Virgínia Baessa Cabral, Santa Cruz

Várias opções
para o cenário:
• uma  foca
• um urso branco
• um pinguim
• um iglu
• os esquimós
• os icebergs
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CAPÍTULO II

EXPRESSÃO
FÍSICO-MOTORA



Confecção de bolas de futebol, andebol,
futebolim, voley

Material:
• gáspeas de couro
(pedaços ou restos de cabedal das
fábricas de calçado)

• cola de contacto (meba)
• cera (para linha de calçado)
• sovela
• X-acto ou faca de sapateiro
• lona
• furador (pontiagudo)
• papelão
• tesoura
• pincel para cola
 (escova de dentes)
• lápis ou caneta
• compasso
• régua
• câmara de ar
30



Confecção:
1. Desenha-se um hexágono e um

pentágono, inscritos numa
circunferência com x cm de raio,
num cartão duro que possa servir
de molde.

2. Com o auxílio do hexágono e do
pentágono dos moldes riscam-se
as gáspeas de couro formando as
peças da seguinte forma: 32 peças
(sendo 20 hexágonos e 12
pentágonos).

3. Após obter as figuras, recorta-se
com o auxílio do X-acto ou faca de
sapateiro.

4. Pincela-se com cola a lona, os
hexágonos e pentágonos e deixa-
se ficar alguns minutos. De
seguida colam-se as figuras na
lona.

5. Com a ajuda do X-acto ou da faca
de sapateiro, volta-se a recortar os
hexágonos e pentágonos colados
na lona.
31



6. Depois, a meio centímetro das
arestas, marca-se o número de
furos de modo a coser as arestas
com linha. Todas as arestas têm
que ter o mesmo número de furos.

7. Seguidamente, prepara-se a linha
para coser as peças passando o
barbante ou a linha por cera.

8. Com o auxílio da sovela (ver a
página seguinte) com linha
encerada, enfia-se a linha nos
furos anteriormente feitos, cosendo
assim a bola.

ATENÇÃO: As 32 peças são 20 hexágonos e 12
pentágonos. Para cada cinco hexágonos, junta-se
um pentágono. As arestas das duas figuras
(hexágonos e pentágonos) têm de ter as mesmas
dimensões. Arranja-se  uma câmara de ar, mesmo
que seja duma outra bola velha, para ser
introduzida na nova. Pode-se também construir
uma bola com 12 peças (apenas com
pentágonos).
32



Construção da sovela:
1. Pode-se recortar 10cm de cabo de

vassoura e aproximadamente 10 a
12cm de vareta de chapéu de
chuva.

2. Com auxílio de um barbequim ou
prego e um martelo faz-se um furo
no centro do cabo da vassoura e
enfia-se a vareta no cabo.

3. Depois, a vareta deve ser
rebarbada na sua ponta de modo a
ficar pontiaguda para facilitar a
introdução da linha.
33



Como coser a bola:
1. Juntam-se duas arestas ajustando

os furos feitos anteriormente.
2. Uma vez ajustados os furos, com a

ajuda da sovela enfia-se a linha,
ajustam-se as duas extremidades
da mesma, de modo a coser-se,
com a mesma dimensão de linha,
os dois lados.

3. Após enfiar-se a linha nos dois
furos e de se ajustarem as duas
extremidades, da linha, começa-se
a coser a bola da seguinte forma:

4. Introduz-se a sovela no segundo
furo ou furo a seguir e metem-se
as duas extremidades na vareta da
sovela, cruzando assim as
extremidades  (passando a
extremidade da linha A para B e a
extremidade B para A1 e assim
sucessivamente).
34



Quando a bola estiver quase toda cosida, há que
terminar a costura das últimas arestas, da
seguinte forma:

1. Fechada a bola, com o último
ponto, faz-se um furo no vértice de
uma das arestas com cuidado para
não furar a câmara de ar da bola.

2. Enfia-se a sovela até quase ao
centro de um pentágono ou
hexágono com as duas
extremidades de linhas enfiadas
juntas, puxando-as de seguida até
saírem totalmente do interior e
dão-se dois ou três nós com as
extremidades por forma a que
fiquem no interior da bola.
35



Construção de um pentágono sobre um segmento
de recta, dado como lado.

1. Dado o segmento de recta AB,
prolonga-se este, fazendo centro
no ponto B e com abertura do
compasso até A, descreve-se a
semi circunferência AC, quel se
divide em cinco partes iguais (a
divisão pode ser feita com
transferidor, marcando 36º para
cada uma).

2. Une-se o ponto B ao ponto 2 e
traçam-se as mediatrizes dos lados
AB e B 2 que se intersectam no
ponto O.

3. Fazendo centro neste ponto O,
descreve-se a circunferência que
passa nos pontos A, B e 2.

4. Tomando com compasso a medida
do lado AB, marcam-se na
circunferência os pontos D e E.

5. Unidos estes pontos aos já
existentes, temos um pentágono.
36



Construção de um hexágono sobre um segmento
de recta dado como lado.

1. Dado o segmento de recta AB e,
fazendo centro no ponto A e no
ponto B, com raio igual ao lado AB,
descrevem-se arcos que,
intersectando-se determinam o
ponto O.

2. Fazendo centro no ponto O e com
a mesma abertura do compasso,
descreve-se uma circunferência
que, passando pelos pontos A e B,
intersecta os arcos anteriores nos
pontos C e F.

3. Fazendo centro nestes pontos C e
F, e sempre com o mesmo raio,
descrevem-se arcos que vão
intersectar a circunferência nos
pontos D e E.

4. Finalmente, unidos todos os
pontos, obtem-se o hexágono.
37

Elaborado por Jorge Reis e Humberto Costa, São Vicente

Duração: 5 ou mais aulas



Confecção de bolas de meias

Material:
• meias velhas
• agulha e linha

Confecção:
1. Colocam-se duas meias uma em

cima da outra numa superfície
plana.

2. Enrolam-se as meias até chegar a
um certo ponto da abertura.
38

Elaborado por Rajiv Lukene Fortes Morais, Aluno 4º ano,  P
raia

3 a) Pega-se na abertura da meia que
se encontra por cima e envolve-se
no rolo feito.

3 b) Em seguida, pega-se na abertura
da outra meia e envolve-se de
novo o rolo.

4. Para se fazer uma bola maior vai-
se envolvendo a bola já feita em
outras meias seguindo o processo
anterior e assim sucessivamente
até ao tamanho desejado.

5. Se se quiser, fecha-se a bola com
linha e agulha.

Duração: 1 aula
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Jogos com bola de meia

• Stop com bola
• Bola na caixa
• O jogo da mata
• Corrida do pau ou de tacada
• Ringue ou mata
• O cronómetro
• O prisioneiro
• Tiro às lebres
• Bola aos postes
• Bola ao capitão
• Bola ao fundo

Programa curricular
Expressão físico-motora
•  jogos recreativos com bola

Área de integração
Matemática
•  conjuntos
•  forma
•  contagem
•  tamanho

Lista elaborada por Tómas Nascimento Cruz, Ribeira Grande Foto: São Miguel
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Bowling de sala

Material:
• papel de lustro
• cola branca
• tesoura
• garrafas de plástico

Confecção:
Forram-se com papel colorido
três até dez garrafas de
plástico, vazias.

Duração: 1 aula

O jogo:
Usa-se uma bola de meias para o derrube
das garrafas.

Programa Curricular
Expressão Físico-Motora
•  jogos de lançamento e de destreza

motora



configuração das
10 garrafas
Áreas  de  integração
Ciências integradas
• o ambiente (água)
• circulação de produtos
(importação/exportação)

Expressão musical
• canções
• rimas e lengalengas

Expressão plástica
• construções
• modelagem
• desenho
• recorte e colagem
• forma
• contorno de figuras
• cor
Elaborado por Carlos Alberto Fortes de Brito, Brava
Língua portuguesa
• oralidade
• leitura
• escrita

Matemática
• geometria (relações espaciais, tamanho)
• números e operações
• conjuntos
41



Obstáculos
Material para
„zig-zag“ e saltar:

• pneus velhos
• botijas de óleo vazias

(com um pouco de areia dentro)

Material para
equilíbrio:

•  latas de leite vazias
   (com um pouco de areia dentro)

Pode-se também utilizar uma tábua em cima das
latas de leite.

Duração: 1 aula

Programa curricular
Expressão físico-motora
• esforço físico
• percepção espacial
• equilíbrio
• velocidade
42

Elaborado por Jorge Antóno Ramos dos  Reis, São Vicente
Área de integração
Matemática
• tamanho
• forma

Expressão plástica
• construções
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Túnel

Material:
• pneus velhos ou
• bidons de plástico

Confecção:
1. Cortam-se os fundos dos bidons.
2. Arrumam-se os pneus ou bidons

de modo a formar um túnel.

Duração: 2 aulas ou mais

Programa curricular
Expressão físico-
motora
• esforço físico
• percepção espacial

Elaborado por Jorge Antóno Ramos dos  Reis,
São Vicente

Áreas de integração
Ciências integradas
• relações sociais
• ambiente

Língua portuguesa
• comunicação (oralidade)
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CAPÍTULO III

EXPRESSÃO
MUSICAL



INSTRUMENTOS
MUSICAIS

(Páginas 47 a 59)

Programa curricular
Expressão musical
Os instrumentos confeccionados servem para
acompanhar as canções e outras actividades
ligadas à música.

Áreas de integração
Ciências integradas
• actividades culturais, recreativas e económicas

Expressão físico-motora
• dança e movimento
46
Expressão plástica
• construções
• recorte e colagem
• modelagem

Língua portuguesa
• leitura
• oralidade

Matemática
• números e operações (situações problemáticas
em que entre o custo dos materiais, a
quantidade em metros, etc.)

• geometria



Caixas Musicais

Materiais:
• cartolina grossa
• papel colorido
• cola
• um lápis
• caixas pequenas de cartão com as

suas tampas
• elásticos espessos compridos e de

cores diferentes
• fita cola colorida (para segurar os

elásticos na parte de trás de cada
caixa)

Confecção:
1. Forram-se  as caixas e as tampas

com papel colorido. Forra-se o
fundo de cada uma das caixas
com papel de cores diferentes.

2. Escolhe-se um formato para a
abertura na tampa da caixa e
depois desenha-se. Recorta-se a
cartolina com o desenho.
Adaptado de O MEU PRIMEIRO LIVRO DE M
Fernando Reis, Ribeira Grande
3. Desenham-se os símbolos e as notas musicais
em papel colorido que depois são recortados.
A seguir são colocados à volta da caixa e na
tampa.

4. Corta-se uma cartolina com a largura da caixa
e 5 cm de comprimento. Forra-se a caixa com
papel colorido e dobra-se ao meio no sentido
do comprimento. Fazem-se cortes na dobra da
cartolina. Viram-se os lados mais compridos
da peça para dentro e colam-se  para formar
um prisma triangular. Fixam-se os cavaletes
com corda e faz-se  mais um cavalete plano
para a caixa redonda e que é colado ao lado
da tampa.

5. Quando a cola dos
cavaletes estiver
seca esticam-se os
elásticos sobre a
caixa.

6. Na cítara de cartão
(antigo instrumento
de corda) introduz-se
o lápis debaixo dos
elásticos.

Duração: 2 aulasÚSICA  por
47
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Chincalho (“Racordai”)

Material:
• 12 tampas de garrafas
• 3 pregos
• pedaço de madeira
• martelo
• x-acto ou faca de sapateiro

Confecção:
1. Aplanam-se as tampas.
2. Faz-se um buraco no centro de

cada tampa com um prego.
3. Corta-se o pedaço de madeira

como mostra a imagem e com o
comprimento para três séries de
quatro tampas cada.

4. Afixam-se as três séries de quatro
tampas, uma em cima da outra,
com um prego, no pedaço da
madeira.

Duração: 1 hora

Fotos: Paúl
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Elaborado por Temby Caprio
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Chocalho

Material:
• copos de iogurte
• papel para ornamentação
• cola ou fita cola
• tesoura
• latas de sumo ou refrigerantes
• sementes, arroz, pedrinhas, areia,

pregos, etc.

Confecção:
1. Se for feito com latas vazias de

sumo ou refrigerantes, põem-se
dentro sementes ou grãos e cobre-
se a parte superior com um círculo
de papel cujo diâmetro é igual ao
da lata, ou amolga-se a boca da
lata até fechar.

2. No caso de copos de yogurte,
terão que ser dois e põem-se
grãos, areia, sementes ou feijões
dentro e com cola unem-se os dois
copos. Se se quiser pode ser
ornamentado.

Elaborado por Maria Paula Lima da Luz Brito, São
Vicente

Duração: 1 aula



Adaptado de O MEU PRIMEIRO LIVRO DE MÚSICA  por
Corneta

Materiais:
• tubo de mangueira (75 cm)
• um funil
• um lápis
• cordão de seda
• cola
• fita isoladora colorida
• papel colorido

Confecção:
1. Decora-se o funil com fita cola

colorida.
2. Faz-se um corte de 2 cm numa das

pontas da mangueira.
3. Encaixa-se o funil na mangueira e

prende-se bem com a fita.
4. Dá-se uma laçada grande na

mangueira que é fixada com a fita.
5. Prende-se o lápis à parte de cima

da laçada com a fita para dar o
formato de corneta. Decora-se a
corneta com as fitas coloridas.
Duração: 2 ou mais aulas
51

Fernando Reis, Ribeira Grande



Adaptado de O MEU PRIMEIRO LIVRO DE MÚSICA  por
Fernando Reis, Ribeira Grande
Flauta

Materiais:
• tubos de plástico ou caniço
• fitas isoladoras
• fita colorida
• cola branca
• cartolina

Confecção:
1. Corta-se um pedaço de tubo com 4

cm e depois mais 11 cada um com
1 cm mais que o anterior.

2. Enrola-se uma espiral de fita em
cada um. Unem-se os tubos um no
outro com uma fita, respeitando a
ordem da grandeza (do mais
pequeno ao maior).

3. Cola-se um pedaço de fita a uma
tira de cartolina e depois cola-se
com fita isoladora para a disfarçar.

4. Fazem-se 12 bolinhas de plasticina
e fixa-se cada uma delas na
extremidade de cada um dos tubos
para que o ar não saia.
52
Duração: 2 ou mais aulas



Garrafas com notas musicais

Material:
• garrafas de vidro de tamanhos

diversos
• água
• feltro
• papel e tesoura
• ferrinho para tocar

Confecção:
1. Seleccionam-se as garrafas (de

vários tamanhos, quer em altura
quer em largura. O som varia de
acordo com o tamanho das
garrafas, para além da variação
em função da quantidade de água
necessária).
DO RÉ MI FÁ SOL LÁ SI
2. Afinam-se as garrafas
com doses reguladas
de água por forma a
obter-se os sons de
todas as notas musicais
(numa escala crescente
ou decrescente de
valores; com ajuda de
um instrumento musical
ou da voz humana, que
funcionarão como
elementos reguladores
do timbre e da
intensidade).

3. Identifica-se cada
garrafa/nota musical
através de pequenas
tiras de papel, contendo
a nota musical
resultante da afinação.
53

Elaborado pela Equipa
Pedagógica da Brava

Duração: 1 aula
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Reco reco

Material:
• madeira e faca
• garrafa de vidro apropriada
• garrafa de plástico
• papel de prenda ou de lustro
• cola
• ferrinho, lápis ou

esferográfica para tocar

Confecção:
1. Ornamenta-se a garrafa.
2. Toca-se friccionando com o

ferrinho, o lápis ou a
esferográfica.

Duração: 1 aula

Elaborado por Maria Paula Lima da Luz Brito, São Vicente
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Tambor

Material:
• lata de leite/ caixas vazias/ vasos ou

baldes
• cola
• papel de prenda
• elástico
• tesoura
• saco de plástico

Confecção:
1. Retira-se a tampa da lata, faz-se

um círculo maior que o diâmetro da
lata com o plástico, cobre-se a
parte superior da mesma e amarra-
se com o elástico. O plástico deve
ficar bem esticado.

2. Ornamenta-se a gosto com papel
colorido ou de lustro assim como
mostra a figura.

Duração: 1-2 aulas

Elaborado por Maria Paula Lima da Luz Brito, São Vicente



Treba

Material:
•cana de caniço
•um pedaço de plástico duro

Confecção:
1. Extraem-se as canas de caniço.
2. Tira-se a palha que reveste o caule

da cana.
3. Corta-se o pedaço conforme o

tamanho desejado.
Após cortar o caule:
4. Com a ajuda de um pedaço de

plástico duro confecciona-se uma
roda dentada.

5. Faz-se um pequeno rasgo numa
das extremidades da cana por
forma a dividí-la em 2 partes iguais
de modo a permitir o movimento
giratório da roda de plástico.
56
6. Coloca-se na ranhura a roda
de plástico que é
segurada com um
outro pedaço de cana
de forma que ao rodá-
lo para a direita ou
para a esquerda
produza um som.
Duração: 2 aulas

Elaborado pela Equipa
Pedagógica do Paúl



Violas

Materiais:
• 8 camarões
• pregos de arame
• cola branca
• linha de pesca
• um balão grande ou plástico
• fita isoladora colorida
• um pedaço de madeira com cerca

de 10 cm de comprimento, 3,5 cm
de largura e 1,5 cm de espessura

• uma lata ou embalagem redonda de
gelado

• tinta de água
• verniz
57



Confecção:
1. Corta-se uma abertura em forma

de “I” com 3,5 cm de
comprido com 1,5 cm de largura
sob a borda da lata ou da
embalagem. Corta-se outro no lado
oposto.

2. Viram-se para fora as abas dos “I”
e depois faz-se passar por eles a
peça de madeira.

3. Com pregos, prendem-se bem as
abas à madeira.

4. Pinta-se a viola com tinta
misturada com cola branca para
que adira melhor. Deixa-se secar.

5. Enverniza-se a viola.
6. Corta-se a boca de um balão

gigante ou um pedaço de plástico
que é esticado sobre a lata ou
embalagem.
58
7. Cola-se com fita aos lados da
caixa e depois ilustra-se o balão ou
plástico.

8. Enroscam-se parcialmente quatro
camarões em cada extremidade da
madeira. Certifique se consegue
rodar os camarões.

9. Prende-se a cada camarão um
pedaço de linha de pesca que é
esticada e presa no outro da outra
extremidade.

10. Fazem-se dois cavaletes de
cartolina, um com 3,5 cm e outro
com 10 que são colcadOs debaixo
das cordas.

Duração: 3 aulas
Adaptado de O MEU PRIMEIRO LIVRO DE MÚSICA
por Fernando Reis, Ribeira Grande
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Violino e arco de bambú
da Brava

Viola de coco de S. Miguel

Outras possibilidades...

Viola de lata de S. Miguel
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