
Nome da Atividade: Flauteando

Objetivos Pedagógicos: Geral – Ensinar aos alunos as posições das notas musicais da escala de Dó Maior na flauta doce

soprano barroca e sua execução.

Específico – Proporcionar, através de uma brincadeira, a aprendizagem de duas canções folclóricas brasileiras: “O Trem de
Ferro” e “Havia um Pastorzinho.” Essas duas canções juntas, possuem todas as notas da escala (Dó grave, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá,
Si, e Dó agudo)

Material necessário: 9 figuras de flauta doce soprano; papelão; tesoura sem ponta; cola; 42 arruelas; 5 figuras infantis de

ovelha; 4 figuras infantis de trem; 1 pasta elástica incolor; 2 sacos de plástico transparentes e 1 flauta doce soprano barroca.

Participantes: Crianças acima de 7 anos.

Orientações gerais:

Para construção da flauta de papel:

- Colar o papelão atrás da figura da flauta e depois colar arruelas de acordo com a posição das notas no instrumento (lembrar

de colar uma arruela fora da figura, para a criança associar com o fechamento do furinho posterior da flauta.)
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Figuras infantis (Trens e Ovelhas) grave   agudo

. Colar o desenho da nota Si, Lá, Sol, Dó (agudo), dentro da figura do trem, e a nota no pentagrama do lado de fora, um para
cada nota.
. Proceder da mesma forma com a figura da ovelha, mas com as notas Dó, Ré, Mi, Fá, Sol no lado de fora, e as notas no
pentagrama dentro das ovelhas.



A atividade será mostrar para a criança uma figura do trem e a flauta com a posição correspondente daquela nota, entoar a
altura das notas, depois embaralhá-las e a criança colocará na ordem correta, a flauta de papel com as posições das notas, na
frente do trem.

Depois que a criança estiver bem firme com a posição dessas notas (Si, Lá, Sol, Dó agudo) apresentar a flauta doce soprano e
ela irá experimentar tocar essas notas no instrumento.

Fazer o mesmo procedimento com as ovelhas, apresentando a música “Havia um Pastorzinho”.



Assim, o aluno aprenderá a tocar duas músicas folclóricas, brincando. Como uma terceira aplicação destes conhecimentos,
tocará as notas seguidas (Dó grave, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e Dó agudo) ascendente e descendente, desta forma, a nossa escala
de Dó maior estará pronta e o nosso objetivo alcançado.
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