
A música transporta as crianças para outros mundos, faz dançar e sorrir. Experimentem viajar 
sem sair de casa e façam estas maracas em família! 

Para se divertirem entre irmãos, primos ou amigos, estas maracas caseiras são um instrumento 
musical bastante fácil de fazer. 

Constrói maracas de vários tipos! Observa as imagens e seleciona com os adultos o material 
que podes utilizar. 

Vê os exemplos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passo1:  pensem no tema que querem dar às maracas. Deem asas à imaginação; 
utilizem tinta para desenhar linhas, utilizem as canetas de filtro para desenhar círculos, flores 
ou estrelas e utilizem fita colorida para dar textura às maracas

Vais precisar de: 

 Ou de rolos de papel higiénico; 

ou de caixas de ovos; ou de 

caixinhas em formas de ovo; ou 

embalagens de iogurtes; 

 tintas ou canetas de feltro; 

 fita adesiva transparente; 

 fita adesiva colorida; 

 arroz para encher as maracas. 



1. Maracas com rolos de papel 

Passo 2: dobrem ambos os lados dos rolos de papel higiénico em 
sentidos diferentes. Tapem um lado do rolo e despejem o arroz no 
tubo, tapando com fita o segundo lado. Agora, tapem a fita adesiva 
transparente com fita colorida para decorar. 

 

2. Maracas com caixas de ovos  

Nesta maraca, se tiveres um pau de gelado ou um talher de plástico ou 
cartão podes utilizá-lo. 
 
 Passo 2:  cortem duas partes onde encaixam os ovos  de uma caixa de 
ovos.  Depois despejem o arroz numa dessas partes.  Agora, cola a outra 
parte da caixa de ovos que cortaste à que já tem o arroz. Depois de 
colado podes decorar como quiseres e introduzir um pau de gelado ou o 
talher para abanares. 

 

3. Maracas com ovos de plástico  

Nesta maraca, se tiveres duas colheres de plástico ou cartão deves 
utilizá-las. 

Passo 2:  Despejem o arroz numa das partes do ovo de plástico. 
Depois tapa com a outra.  Agora, coloca uma colher de cada lado do 
ovo já com arroz e com ajuda de uma fita adesiva rende as colheres 
ao ovo. Depois  decorar como quiseres  com fitas autocolantes. 

 

4. Maracas com embalagens de iogurte  

. Nesta maraca, precisas de ter duas embalagens de iogurtes. 

Passo 2:  Despejem o arroz numa das embalagens de iogurte. 
Depois tapa com a outra com fita adesiva. Depois decorar como 
quiseres. 

 

Tcha-tcha! As maracas estão prontas a dar música!  
Se experimentares vários tipos vais verificar que o som é diferente!  


