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ATIVIDADE DO DIA:  
Violão de Papelão

Esta atividade tem como objetivo desenvolver a 

criatividade e imaginação.



Hoje vamos aprender a construir um 

instrumento da família das cordas, um violão 

de caixa de papelão!!

Lembre-se que para construir esse instrumento você 

vai precisar da ajuda de alguém! Chame sua mãe, seu 

pai ou até mesmo seu tio!!!

VAMOS LÁ???



Materiais:
1 caixa de papelão

4 elásticos

1 rolo de papel toalha vazio

Tesoura/estilete

Cola branca

Fita adesiva

Canetinha

Como Fazer:
1 - Feche todos os lados da caixa;

2 - Corte um buraco grande no centro da caixa e trace um círculo nela. Em

seguida, recorte e essa será a boca do instrumento;

3 - Faça um furo na parte de cima da caixa para passar o braço por ele. Use

a base do rolo para traçar um círculo sobre a parte superior do violão e

recorte;

4 - Perfure 4 a 6 buracos em linha reta 2,5 cm acima e use um lápis abaixo

da boca. Esses serão os buracos por onde as cordas passarão.



5 - Abra de 4 a 6 elásticos. Você os passará pelos buracos feitos para as cordas.

Amarre os elásticos

6 - Prenda o braço ao corpo do violão com cola quente ou fita adesiva.

7 - Pinte ou decore.



Para saber mais 

acesse o link

PRONTO!!! 

AGORA É SÓ TOCAR!!!

Violão de Papelão

https://pt.wikihow.com/Fazer-um-Viol%C3%A3o-com-El%C3%A1sticos

https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=DxddmvK0p84&app=desktop
https://pt.wikihow.com/Fazer-um-Viol%C3%A3o-com-El%C3%A1sticos


A Secretaria de Educação  

segue promovendo  

atividades para serem  

feitas em casa, com apoio e  

participação da família.
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