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Queridos Pais/Responsáveis! 

Há algumas semanas, encaminhei como atividade a confecção de uma “Caixa Musical”, 

lembram? Muito bem, no decorrer desta semana, vocês, juntamente com seus filhos/filhas, 

brincarão com a caixa novamente, mas dessa vez, a lista de atividades será diferente... 

O modo de brincar será o mesmo: posicionar a caixa a uma distância de aproximadamente 

1,5 m. Será delimitada a distância e a criança arremessará a bolinha de papel tentando acertar 

dentro da caixa. Quando acertar, seguirá com seus pais/responsáveis até a caixa e será 

verificado em que número caiu a bolinha de papel. Feito isso, os pais/responsáveis consultarão 

a lista com as atividades e as crianças executarão a atividade do número em que a bolinha de 

papel acertou. 

*Exemplo: Ao arremessar, a criança acertou o número 7 da Caixa Musical e a atividade 

será Cantar a música “Seu Lobato Tinha um Sítio”. 

 

 A lista de atividades e a confecção da caixa estão nos anexos; 

 Importante! Não é necessário imprimir a folha com as atividades musicais. Os 

pais/responsáveis podem copiar numa folha branca ou de caderno e deixá-la junto com a 

caixa. 

 

Abraços, Professor Gilvane P. Leiser 

Telefone para contato: 49 – 9 9840-5894 

  



ANEXO – ATIVIDADE “CAIXA MUSICAL” 

 Materiais a Serem Utilizados: 

 1 caixa de papelão (preferencialmente de sapatos, mas caso não tiver, pode ser utilizado 

qualquer outra caixa desde que não seja muito grande); 

 Canetinha hidrocor (ou caneta); 

 1 folha branca ou de caderno (se for de caderno, preferencialmente caderno grande); 

 1 régua; 

 1 bolinha de papel (tamanho médio); 

 Cola branca; 

 Confeccionando a Caixa: 

1º Passo: Com a folha branca e a régua, verifique o tamanho da caixa para que a folha 

consiga encaixar no fundo da caixa. Se necessário, os pais/responsáveis podem 

cortar/completar a folha para que seja preenchido todo o fundo da caixa. 

2º Passo: Depois de ajustar a folha ao fundo da caixa, desenhe 10 quadrinhos, todos do 

mesmo tamanho. Em cada quadrinho, escreva os números de 1 a 10, sorteados ou na 

sequência, como vocês preferirem. Peça para seu/sua filho/a que amasse pedaços de papel 

até formar uma bolinha de tamanho médio. 

3º Passo: Após escrever os números, cole a folha no fundo da caixa. Aguarde secar a cola 

e pode dar início a brincadeira.  

 

LISTA DE MÚSICAS A SEREM CANTADAS CONFORME O NÚMERO  

1. Ciranda cirandinha  

2. “Atirei o Pau no Gato”. 

3. “Borboletinha”. 

4. Escravos de Jó. 

5. Peixe Vivo. 

6. A Barata Diz Que Tem. 

7. Pirulito Que Bate Bate. 

8. Marcha Soldado. 

9. O Cravo Brigou Com a Rosa. 

10. O Sitio do Seu Lobato. 


