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RESUMO 

O presente relato de experiência é de caráter qualitativo e tem por objetivo apresentar o uso 
de material reutilizado em uma perspectiva interdisciplinar como possibilidade para o Ensino 
de Música, Educação Física e Educação Ambiental para turmas do Ensino Fundamental 
Anos Iniciais (1º ano ao 5º ano) de uma escola da rede particular no município de 
Sorriso/MT. O percurso metodológico se deu por meio de roda de conversa onde identificou
se a dificuldade dos estudantes em entender como o som é produzido. A partir de tal 
diagnóstico, o professor regente juntamente com a coordenação e direção pedagógica 
traçaram estratégias pedagógicas que pudessem superar a dificuldade dos estudantes. Para 
tal, pautaram-se nos Pilares da Educação e nas Concepções de Ambiente para que, por 
meio da vivência interdisciplinar os estudantes conseguissem compreender o conceito de 
som. Durante as aulas, o professor retomou as partes do corpo humano especificando a 
anatomia da orelha e ouvido, destacando a parte responsável pela percepção dos sons e 
apresentou aos estudantes a possibilidade de realizar a confecção de tambores de 
percussão, que foi imediatamente aceito pelas turmas. Em meio a partilha e o aprendizado 
mútuo os estudantes conversaram com o professor, de acordo com a transposição didática 
adequada, sobre a Concepção de Ambiente 
em que se vive, Biosfera e Projeto Comunitário 
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iência é de caráter qualitativo e tem por objetivo apresentar o uso 
de material reutilizado em uma perspectiva interdisciplinar como possibilidade para o Ensino 
de Música, Educação Física e Educação Ambiental para turmas do Ensino Fundamental 

(1º ano ao 5º ano) de uma escola da rede particular no município de 
Sorriso/MT. O percurso metodológico se deu por meio de roda de conversa onde identificou
se a dificuldade dos estudantes em entender como o som é produzido. A partir de tal 

professor regente juntamente com a coordenação e direção pedagógica 
traçaram estratégias pedagógicas que pudessem superar a dificuldade dos estudantes. Para 

se nos Pilares da Educação e nas Concepções de Ambiente para que, por 
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som. Durante as aulas, o professor retomou as partes do corpo humano especificando a 
anatomia da orelha e ouvido, destacando a parte responsável pela percepção dos sons e 

os estudantes a possibilidade de realizar a confecção de tambores de 
percussão, que foi imediatamente aceito pelas turmas. Em meio a partilha e o aprendizado 
mútuo os estudantes conversaram com o professor, de acordo com a transposição didática 
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iência é de caráter qualitativo e tem por objetivo apresentar o uso 
de material reutilizado em uma perspectiva interdisciplinar como possibilidade para o Ensino 
de Música, Educação Física e Educação Ambiental para turmas do Ensino Fundamental 

(1º ano ao 5º ano) de uma escola da rede particular no município de 
Sorriso/MT. O percurso metodológico se deu por meio de roda de conversa onde identificou-
se a dificuldade dos estudantes em entender como o som é produzido. A partir de tal 

professor regente juntamente com a coordenação e direção pedagógica 
traçaram estratégias pedagógicas que pudessem superar a dificuldade dos estudantes. Para 

se nos Pilares da Educação e nas Concepções de Ambiente para que, por 
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reutilização, o descarte adequado dos vários tipos de materiais, os estudantes também 
comentaram a rotina de suas famílias quanto ao descarte do lixo, entre outras discussões, o 
que deu sentindo a toda essa vivência. Posteriormente, iniciou
tambores de percussão utilizando como material, barris de cerveja que haviam si
descartados. Os barris foram cortados no topo para a retirada da tampa que foi coberta com 
a pele. Em seguida, foram envelopados com a logomarca do colégio, e instalada cordas 
para personalização. A estrutura interna foi usada na confecção de chocalho e
lua cheia. Inevitavelmente os instrumentos confeccionados serão utilizados pelos estudantes 
nas aulas de música, quando houver a possibilidade de retorno das atividades presenciais, 
assim que superada a terrível pandemia. No entanto, o professo
line realizando a demonstração de maravilhosos sons produzidos pelos tambores, levando 
conhecimento, bons sentimentos e vivências a todos. O instrumento produzido contribuiu 
para além do ensino de música e do entendimento conceitu
detecta os sons. O elemento principal foi a compreensão interdisciplinar e percepção dos 
estudantes sobre o ambiente. As reflexões finais deste relato de experiência apontam a 
necessidade de explorar ainda nos anos iniciais do ens
essa que potencializam o sentimento de pertencimento da sociedade e amplie a visão dos 
estudantes quanto ao ambiente para além da Concepção de Ambiente como Natureza. 
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reutilização, o descarte adequado dos vários tipos de materiais, os estudantes também 
entaram a rotina de suas famílias quanto ao descarte do lixo, entre outras discussões, o 

que deu sentindo a toda essa vivência. Posteriormente, iniciou-se a construção de vinte 
tambores de percussão utilizando como material, barris de cerveja que haviam si
descartados. Os barris foram cortados no topo para a retirada da tampa que foi coberta com 
a pele. Em seguida, foram envelopados com a logomarca do colégio, e instalada cordas 
para personalização. A estrutura interna foi usada na confecção de chocalho e
lua cheia. Inevitavelmente os instrumentos confeccionados serão utilizados pelos estudantes 
nas aulas de música, quando houver a possibilidade de retorno das atividades presenciais, 
assim que superada a terrível pandemia. No entanto, o professor segue com suas aulas on
line realizando a demonstração de maravilhosos sons produzidos pelos tambores, levando 
conhecimento, bons sentimentos e vivências a todos. O instrumento produzido contribuiu 
para além do ensino de música e do entendimento conceitual de como o corpo humano 
detecta os sons. O elemento principal foi a compreensão interdisciplinar e percepção dos 
estudantes sobre o ambiente. As reflexões finais deste relato de experiência apontam a 
necessidade de explorar ainda nos anos iniciais do ensino fundamental, discussões como 
essa que potencializam o sentimento de pertencimento da sociedade e amplie a visão dos 
estudantes quanto ao ambiente para além da Concepção de Ambiente como Natureza. 

: Ensino de Música; Concepção de Ambiente; Material reutilizado.
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a pele. Em seguida, foram envelopados com a logomarca do colégio, e instalada cordas 
para personalização. A estrutura interna foi usada na confecção de chocalho e a tampa na 
lua cheia. Inevitavelmente os instrumentos confeccionados serão utilizados pelos estudantes 
nas aulas de música, quando houver a possibilidade de retorno das atividades presenciais, 
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