
Nome da Atividade: Dado Musical

Objetivos Pedagógicos: Geral - Aprimorar a percepção musical, auditiva e visual.

Específicos: 1) Conhecimento da notação musical; 2) Percepção auditiva,

comparando o som com o nome da nota; 3) Socialização com colegas e professor; 4)

divertimento no aprendizado.

Material Necessário: 1 Caixa de papelão quadrada, folhas A4 ou cartolina branca,

canetinhas, cola, espaço para realizar a atividade (pode ser uma sala ou pátio) e 1

flauta doce (utilizada pelo professor).

Participantes (faixa etária): Alunos de 8 a 10 anos.

Orientações de Utilização: Os alunos e o professor formam uma roda na sala ou no

pátio. O professor escolhe um dos alunos para jogar o dado no centro da roda. O lado

que cair para cima o aluno terá que dizer já com o pré conhecimento de notação

musical ensinada pelo professor qual é o nome da nota que aparece, com sua devida

clave. Quando o aluno acertar o professor deverá tocar na flauta doce a nota dita pelo

aluno para que os alunos tenham a percepção auditiva do som da nota. Se o aluno

não acertar, deve passar a vez para outro colega. Dando sequência no jogo esse

aluno deverá escolher o próximo jogador. E assim sucessivamente.

Observação: O dado pode ser confeccionado de várias formas, com várias figuras

dando novas ideias para divertimento e aprendizagem como: nome de músicas

folclóricas, estilos de dança, sons de animais, nomes de instrumentos musicais e etc.

Figuras: Na figura 1, tem-se um molde do dado para montagem. Na figura 2, o dado

já está montado para a realização da atividade.
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Projeto de Extensão “Conserto de Música”
Programa de Extensão "Educação Musical: Música, Educação e Entrelaçamentos"
Grupo de Pesquisa & Extensão “Educação Musical: Diferentes Tempos e Espaços”
(Grupem)
Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (UERGS) – Unidade Montenegro
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