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INTRODUÇÃO:

É muito comum termos alunos crianças com o desejo de
aprender piano desde cedo. 

Geralmente as escolas oferecem aulas de piano
individual a partir de 5 ou 6 anos de idade. 

Nessa faixa etária é difícil manter uma aula tradicional ao
piano ou começar diretamente com um método durante
toda a duração da aula, as crianças querem brincar e
fazer música! 

Por isso, vamos aprender algumas atividades lúdicas
para trabalhar assuntos importantes como improvisação,
leitura de partitura, postura, dedilhado e qualidades
sonoras.
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ATIVIDADE 1
ENCONTRANDO OS DÓS 

Conte quantos dós o piano tem
Encontre o dó mais grave do piano
Encontre o dó mais agudo
Vá do dó médio (central) até o mais grave, pulando de dó em dó
Vá do dó médio (central) até o mais agudo, pulando de dó em dó 

Objetivo: 
Encontrar os dós no piano, trabalhar com Altura (Grave e Agudo)

Desenvolvimento:
Era uma vez um menino brincalhão, o nome dele era João. João
gostava muito de pular, e sua brincadeira preferida era pular sobre
as teclas do piano. Para isso, ele subia em 2 notas pretas e pulava
até cansar de vez! Colocava um pé em cada tecla preta, mas
sempre duas, nunca três! Um dia João estava pulando, pulando, de
uma perna só! Pulou tão forte e caiu, ai que dó!

Contando uma história, conseguimos prender a atenção das
crianças pequenas por mais tempo, além de tornar a atividade bem
divertida. 

Após a explicação de como encontrar o dó, vamos encontrar os dós
graves (Abaixo do dó central) e dós agudos (Acima do dó central)
solicitando ao aluno:

Variação: 
O professor se posicionar ao piano, virar o aluno de forma que ele
não possa ver as teclas e tocar dós graves e dós agudos,
perguntando se esse som é grave ou agudo.



Objetivo: 
Trabalhar com a Intensidade (Forte e Suave) e forma de mãos no
acorde de C Maior.

Desenvolvimento:
O aluno deve posicionar as mãos montando o acorde de C Maior e
tocar no pulso alterando a Intensidade de acordo com a música,
uma mão de cada vez.

Dica: 
Como estamos trabalhando com posição de acorde, que já é mais
complexa, sugiro manter o exercício sempre com mãos separadas,
dessa forma o aluno pode focar na posição da mão e dinâmica.

Variação: 
Principalmente para ser executada por alunos menores que
apresentam musculatura mais frágil, uma variação é retirar a 3ª do
acorde (nota mi).
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ATIVIDADE 2
POSSO TOCAR BEM FORTE



Objetivo: 
Movimento contrário a partir do dó central.

Desenvolvimento: 
O aluno deve tocar o exercício abaixo com as duas mãos juntas. Não
é necessário apresentar a partitura para o aluno, somente falando o
número dos dedos já pode ser tocada.

Caso o aluno sinta dificuldade, pode ser executada com mãos
separadas, e depois, juntar cada compasso.

Dica: 
Para facilitar, podemos escrever o número nos dedos do aluno nas
primeiras aulas, e apagar o número de cada um dos dedos
gradativamente durante as repetições.

Variação: 
Acrescentar palmas no lugar das pausas, assim o aluno é desafiado
a tirar as mãos das teclas, e em seguida, posicioná-las novamente.
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ATIVIDADE 3
MOVIMENTO CONTRÁRIO 1 2 3



Objetivo: 
Trabalhar improvisação com as notas dó e sol, junto com o
acompanhamento do professor ao piano.

Desenvolvimento:
1º : Posicionar a mão direita do aluno com Dedo 1 no dó e Dedo 5 no
sol (ou mão esquerda com Dedo 5 no dó e Dedo 1 no sol)
2º: Explicar que o professor vai fazer um sinal quando a música
estiver acabando, e no final precisa terminar na nota dó.
3º: Tocar uma progressão harmônica na tonalidade (sugestão
abaixo) enquanto o aluno varia entre as notas dó e sol no ritmo,
ordem e intensidade de preferência do aluno.

Dica: 
Ao final da improvisação, podemos perguntar ao aluno o que ele
achou sobre o improviso criado. Na improvisação é muito
importante a auto avaliação para o aprimoramento nas próximas
execuções.

Variação 1: aluno tocar com as duas mãos juntas.
Variação 2: modular a progressão para outras tonalidades maiores
ou menores, e indicar a posição de mãos para o aluno a partir da
nova tônica.
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ATIVIDADE 4
IMPROVISAÇÃO COM DÓ E SOL 



Objetivo: 
Introduzir a leitura de partitura para crianças alfabetizadas.

Desenvolvimento: 
Apresentar as notas em escada, representando graficamente a
diferença entre as alturas das notas. 
Nesse exemplo vamos utilizar a clave de Sol na mão direita, com as
notas dó, ré e mi. Para realizar essa atividade, o aluno já deve estar
familiarizado com a pauta e a figura da clave de Sol.
Já no início da atividade, podemos pedir para o aluno tocar a
sequência dos degraus, e para facilitar, colocar o dedilhado embaixo
das notas. 

Após as execuções de diferentes combinações das notas, vamos
posicionar a escada na pauta:
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ATIVIDADE 5
ESCADA DÓ RÉ MI



E pedir para repetir a execução ainda com o nome das notas. O
próximo passo é substituir o nome das notas por semibreves (ou
outra figura de sua preferência), e pedir para executar novamente.
Nessa parte da atividade, podemos aproveitar para explicar que o
dó tem uma linha suplementar, por isso é “cortado”:

Após a compreensão e repetição de alguns trechos com as figuras
rítmicas, podemos tirar os degraus!

Variação 1: 
Começar com outras notas como mi, fá e sol ou acrescentar mais
notas para dificultar.

Variação 2: 
Adaptar o exercício para a clave de Fá na mão esquerda.
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ATIVIDADE 5
ESCADA DÓ RÉ MI



Objetivo: 
Trabalhar com dedilhado, leitura de figuras rítmicas e posição das
mãos. 

Desenvolvimento:
A criança deve posicionar os dedos da mão direita no grupo de 3
teclas pretas conforme a orientação:

Explicamos como funciona o dedilhado e os tempos da semínima e
colcheia, orientando que a semínima tem duração maior, e a
colcheia é mais rápida. 
Tocamos cantando junto com a letra da música e pedimos para o
aluno repetir observando o desenho. 
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ATIVIDADE 6
PÃO QUENTINHO



Esse exercício apresentado por essa partitura deve ser trabalhado
somente com a mão direita.

Dica: 
A música é uma ótima opção para apresentar para os pais em aulas
experimentais e primeiras aulas. 

Variação: 
Tocar com a mão esquerda invertendo os dedilhados da notação.

11

ATIVIDADE 6
PÃO QUENTINHO



Objetivo: 
Correção de postura ao piano.

Desenvolvimento: 
Ensinar a música ao apresentar a postura correta ao piano, já nas
primeiras aulas:
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BÔNUS
É ASSIM QUE SE FAZ



A música pode ser repetida várias vezes durante a aula, toda a vez
que for necessário corrigir algo da postura. A ideia é o aluno corrigir
a postura passo a passo, durante a canção. 

Dica: 
Vai chegar uma hora que começando as primeiras notas da música,
o aluno já vai arrumar a postura automaticamente. 

Variação 1: 
Um ótimo desafio é acelerar cada vez mais a música durante as
aulas.

Variação 2: 
Acrescentar outros gestos (como abaixar os ombros, relaxar o
rosto) de acordo com as dificuldades do aluno.
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BÔNUS
É ASSIM QUE SE FAZ



O objetivo principal dessas atividades é apresentarmos elementos
do piano de forma lúdica e intencional, trabalhando com
qualidades sonoras, notação e outros conceitos musicais. 

Sugiro não utilizar todos os exercícios de uma vez e somente uma
vez cada, e sim, trabalhar com uma atividade específica durante
algumas aulas, até o aluno demonstrar destreza na execução. 

É interessante acrescentar outros métodos e repertórios durante as
aulas, e utilizar as atividades acima como complemento das
técnicas abordadas.

Cada atividade pode ser adaptada de acordo com o contexto das
aulas e respostas dos alunos. 

Esses exercícios são formas de proporcionarmos momentos
divertidos durante a aula, contato com o piano e tornar atividades
originalmente “pesadas”, mais leves! Aproveite!
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CONCLUSÃO
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