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Sobre o Projeto Guri
Mantido pelo Governo do Estado de São Paulo, o Projeto Guri é o maior
programa sociocultural brasileiro e oferece desde 1995, nos períodos de
contraturno escolar, cursos de iniciação musical, canto coral, instrumentos
de cordas dedilhadas, cordas friccionadas, sopros, teclados e percussão.
O Projeto Guri é administrado por duas organizações sociais ligadas à
Secretaria de Estado da Cultura, que atendem, juntas, a cerca de 55 mil
jovens.
A Associação Amigos do Projeto Guri (Amigos do Guri) dirige mais de 370
polos, distribuídos no interior e litoral do Estado de São Paulo, oferecendo
cursos de música a 35 mil alunos.
Por meio de uma parceria com a Secretaria de Estado da Justiça, polos do
Projeto Guri encontram-se em unidades da Fundação Casa (antiga Febem),
com 147 oficinas musicais em 41 centros.
Em 18 anos, o Projeto Guri atendeu a centenas de milhares de crianças,
adolescentes e jovens, contribuindo para a ampliação do repertório cultural,
para a formação sociocultural e para o desenvolvimento humano das
gerações em formação.
Além do suporte do Governo do Estado – idealizador e mantenedor do
projeto –, a Amigos do Guri conta com o apoio de prefeituras, organizações
sociais, empresas e pessoas físicas.
O Projeto Guri realiza um trabalho que tem na música seu instrumento de
transformação; e nos guris sua obra-prima.
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Introdução

Você sabia que o bandolim é um instrumento tão antigo quanto o
alaúde? No ano de 1570 há o registro de instrumentos maiores, com oito
ordens de cordas, chamados “mandora” e “mandola” na Alemanha e
na Itália. Por volta do século XVIII o instrumento começou a aparecer em
versões menores e foi chamado de “mandolino”, até se tornar o bandolim moderno que no início era chamado de bandolim napolitano. Muitos
músicos famosos compuseram para o bandolim, como Vivaldi, Mozart
e até mesmo Mahler e Schoenberg. O bandolim é um dos instrumentos
mais tradicionais no Brasil, nos E.U.A., no Japão e na América Latina.
Há relatos de um tipo de bandolim construído com casco de tatu!
Converse com o educador, pois ele certamente saberá contar muitas outras curiosidades sobre bandolim.

BandolIm
UNIDADE 1

Engatando a primeira marcha
O bandolim como instrumento solista e acompanhador
Nesta unidade você conhecerá o instrumento e terá noções básicas de postura ao segurar
o instrumento, da palhetada e do acompanhamento.

Aula 1

Atividade 1.1 – Os sons do bandolim
Nesta primeira atividade você aprenderá os nomes de partes do instrumento e aprenderá algumas
possibilidades sonoras.
Exercício a
Sente-se com um colega, compare o fundo e o braço de seus bandolins e veja se há diferenças e
semelhanças.
Exercício b
Conte quantas casas e quantos trastes há no espelho do seu bandolim. Para identificar casas e
trastes você poderá utilizar a ilustração do bandolim que aparece na página 5.
Exercício c
Tente tirar alguns sons do instrumento. Toque as cordas e pergunte ao educador se é possível tirar
outros tipos de sons do bandolim.

Atividade 1.2 – Noites cariocas
Nesta atividade você escutará uma música tocada pelo educador. Ouça atentamente e depois faça
os exercícios.
Exercício a
Qual dos três nomes a seguir você acha que é o do autor desta música?
a) Caetano Veloso
b) Jacob Bittencourt
c) Roberta Sá
Exercício b
Jacob Bittencourt ficou conhecido na década de 1940 como:
a) Jacob do Bandolim
b) Jacob da Flauta
c) Jacob do Vibrafone
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Atividade 1.3 – A postura correta
Você aprenderá a postura ao segurar o instrumento e a palheta. Preste atenção nas explicações
do educador e em seguida faça o exercício.

Figura 1.1a
Postura correta

Figura 1.1b
Postura correta

Exercício a
Caminhe pela sala com o seu bandolim. Ao sinal do educador, sente-se na cadeira e fique na
postura que você aprendeu.
postura é importante para que você não sinta dores no corpo ou algum
6 Adesconforto.
Se tiver dúvidas, pergunte ao educador.

Atividade 1.4 – Palhetadas
Você fará alguns exercícios de palhetada utilizando apenas as cordas soltas.
para perguntar ao educador o significado do termo “cordas
6 Aproveite
soltas”. Você utilizará este termo muitas vezes.

Livro do aluno do Projeto Guri - Bandolim
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Figura 1.2
Palhetada

Exercício a
Toque as cordas do bandolim. Escute o som de cada uma percebendo as diferenças entre elas.
Exercício b
Toque apenas a primeira corda, alternando a palhetada para baixo e para cima e seguindo as
orientações do educador. Faça o mesmo com as outras cordas.

Atividade 1.5 – A história do bandolim
Nesta atividade você conhecerá um pouco da origem do bandolim. Escute atentamente a explanação do educador.

Aula 2

Atividade 1.6 – As partes do bandolim
Relembre as partes do bandolim já estudadas.

10
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ao educador se algumas dessas partes podem ter mais de um
6 Pergunte
nome.

Atividade 1.7 – A afinação
Agora você conhecerá o nome das notas que são produzidas ao tocarmos as cordas soltas.

Figura 1.3
Os nomes das cordas

que cada par de cordas será tratado como se fosse apenas
6 Lembre-se
uma, conforme a ilustração acima.

Exercício a
Toque a 1ª corda quatro vezes dizendo Mi em voz alta. Você deve fazer o mesmo com as demais
cordas, seguindo a orientação do educador.

Livro do aluno do Projeto Guri - Bandolim
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Exercício b
Toque em sequência as cordas 1,2,3 e 4, dizendo os nomes delas. Toque uma vez cada corda.
Exercício c
Repita o exercício b, desta vez cantando as notas enquanto toca. Você deve dizer o nome ao mesmo tempo em que imita o som que a corda produz.

Atividade 1.8 – Marcha soldado
Nesta atividade você fará a apreciação de uma música que será tocada pelo educador.
Exercício a
Escute a música atentamente e veja se a conhece. Você sabe quem fez essa música? Se souber,
conte aos colegas.
Exercício b
Cante a música com o educador.

Atividade 1.9 – Acompanhamento de Marcha soldado
Nesta atividade você fará um acompanhamento da música Marcha soldado utilizando cordas
soltas.
Exercício a
Observe e escute a 1ª sequência que será tocada pelo educador e tente tocá-la em seguida.
Exercício b
Observe a sequência (2ª sequência) que será tocada pelo educador e tente tocá-la em seguida.
Exercício c
Toque com o educador as duas sequências.

6

Se você tiver dúvidas, pergunte ao educador.

Exercício d
Toque agora as duas sequências enquanto o educador toca a melodia de Marcha soldado.

12
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já estiver com bastante prática nos exercícios a, b e c, faça o
6 Quando
desafio 1.1 que está no final da Unidade 1.

Aula 3

Atividade 1.10 – Passando a palma
Nesta atividade você fará um exercício rítmico, utilizando recursos de percussão corporal. Fique
em pé, forme um círculo com os colegas e escute atentamente as orientações do educador.
fim da aula pratique mais vezes. Para isso realize a atividade para
6 Ao
fazer em casa 1.5.

Atividade 1.11 – Graves e agudos I
Nesta atividade revisaremos as tarefas feitas em casa e aprenderemos o conceito de sons graves
e agudos.

Atividade 1.12 – Graves e agudos II
Agora você fará a apreciação de uma melodia conhecida e que será tocada pelo educador. A melodia será tocada de três maneiras. Escute atentamente e depois faça os exercícios.
Exercício a
Responda às perguntas abaixo:
Qual das três melodias é a mais grave?_________________________________________________
Qual das três é a mais aguda?________________________________________________________
Exercício b
Cante com o educador a música Marcha soldado e tente perceber que palavra da canção é a mais
aguda.

Livro do aluno do Projeto Guri - Bandolim
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Atividade 1.13 – Acompanhamento de Marcha soldado
(arranjo)
Nesta atividade você fará um arranjo da música Marcha soldado. Haverá dois grupos: um de
solistas e outro de acompanhadores. Pergunte ao educador qual o conceito de solista e de acompanhador e como se reconhece cada um deles. Siga as orientações para a realização da atividade.
ao educador que relembre o acompanhamento antes da realização
6 Peça
do arranjo.

Aula 4

Atividade 1.14 – A 5ª casa
Nesta atividade você tocará algumas notas com cordas presas.
Exercício a
Aperte a 5ª casa da 1ª corda e toque. Em seguida, toque a 2ª corda solta. Compare o som das
duas notas e veja se há alguma semelhança.
que as cordas são contadas da mais aguda para a mais grave.
6 Lembre-se
Se tiver dúvida, pergunte ao educador.
Exercício b
Agora, aperte a 5ª casa da 2ª corda, toque e compare com a 3ª corda solta. Você acha que elas
têm sons parecidos?
Exercício c
Para terminar, aperte a 5ª casa da 3ª corda e toque. Depois toque a 4ª corda solta e compare o
som das duas.

Atividade 1.15 – Peixe vivo
O educador tocará uma melodia. Escute atentamente e depois responda às perguntas.
a) Você conhece a música? ___________________________________________________________
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b) Você acha que ela se parece com a música Marcha soldado? Quais as semelhanças e diferenças?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Atividade 1.16 – Peixe vivo: melodia e acompanhamento
Nesta atividade você fará um acompanhamento do trecho da música Peixe vivo que você acabou
de escutar.
Exercício a
Escute o acompanhamento do trecho de Peixe vivo que será tocado pelo educador. Escute com
bastante atenção para memorizar.
Exercício b
Toque o acompanhamento com o educador. Se achar necessário, peça para o educador tocar
mais vezes.
Exercício c
Toque o acompanhamento enquanto o educador toca o solo.

Atividade 1.17 – Atividade de composição
Nesta atividade você deve compor um arranjo para uma das músicas trabalhadas anteriormente
com os acompanhamentos. Forme um grupo com 4 ou 5 colegas e siga as instruções do educador. Utilize uma folha em branco para anotar, da sua maneira, o que cada colega vai fazer. Na
próxima aula mostre ao educador.

materiais utilizados nesta unidade
• Aparelho de som
• CD026 Chorinhos de Ouro, do Acervo da Amigos do Guri

Livro do aluno do Projeto Guri - Bandolim
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atividades para fazer em casa
Atividade 1.1
Em uma folha em branco, faça um desenho de um bandolim e escreva ao lado o nome de três
partes já estudadas. Se você conhece outras partes do bandolim, anote também.

Atividade 1.2
Você já ouviu falar em notas graves e notas agudas? Tente explicar com suas palavras.
_______________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Atividade 1.3
Para você, o bandolim é um instrumento com notas graves ou notas agudas?
Responda e faça essa pergunta a alguém da sua casa.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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Atividade 1.4
Escreva o nome das notas das cordas soltas do bandolim. Dentre elas, qual é a mais grave para
você? Tire sua dúvida na próxima aula.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Atividade 1.5
Faça mais algumas vezes o exercício rítmico realizado em sala. Você pode realizá-lo com amigos e
também com pessoas da sua casa.

Atividade 1.6
Escolha um amigo que toque um instrumento de sopro e faça uma entrevista com as seguintes
perguntas:
a) Você sabe quantas cordas têm um bandolim?
__________________________________________________________________________________

b) Você sabia que o bandolim tem braço e que no braço do bandolim há a escala, os trastes e as
casas?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

c) O seu instrumento faz acompanhamento? E solo?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Livro do aluno do Projeto Guri - Bandolim
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desafios
Desafio 1.1
Peça ao educador que toque novamente a melodia. Faça o acompanhamento e diga o nome das
notas no momento de tocar. Por exemplo: o nome da primeira nota do acompanhamento é Sol.
Então você deve tocar a nota e falar o nome ao mesmo tempo.

Desafio 1.2
Você se lembra da música Noites cariocas, que foi tocada pelo educador na 1ª aula? Qual o nome
do compositor desta música?

Desafio 1.3
Você já ouviu falar em Jacob do Bandolim? Escreva o nome de três músicas dele.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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BandolIm
UNIDADE 2

acorde, bandolim, que o solo vai
chegar
Execução de melodias e acompanhamentos ao bandolim
Nesta unidade você executará uma melodia e um acompanhamento com acordes. Além
disso, conhecerá o conceito de dinâmica e aprenderá a preparar o corpo antes de tocar.

Livro do aluno do Projeto Guri - Bandolim
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Aula 1

Atividade 2.1 – As partes do bandolim
Nesta atividade você relembrará as partes do instrumento já estudadas. Forme um grupo com
alguns colegas seguindo a orientação do educador. O seu grupo responderá, em uma folha em
branco, a duas perguntas.
Exercício a
Lembre-se das partes do bandolim que você estudou e responda às perguntas.
Grupo 1 – Qual parte do bandolim que encostamos na barriga quando tocamos?
Cite uma parte do bandolim que começa com a letra E.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Grupo 2. Como se chamam os pedaços de metal que separam uma casa da outra, no bandolim?
Cite uma parte do bandolim que começa com a letra B.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Atividade 2.2 – Alongamento
Você aprenderá a realizar
uma série de alongamentos. Leia as instruções e
observe as figuras, sempre seguindo as orientações do educador.
Fique em pé e e faça movimentos de abrir e fechar as mãos.

Figura 2.2
Figura 2.1
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Com as mãos unidas, tendo os dedos intercalados,
massageie os dedos e as mãos.
Em seguida, alongue os músculos das mãos e
antebraços.

Figura 2.3

Na sequência, os braços e ombros.

Figura 2.4

Figura 2.5
Figura 2.6

Atividade 2.3 – Soldado forte e soldado fraco
Nesta etapa você relembrará o acompanhamento melódico de Marcha Soldado trabalhando as
dinâmicas p (piano) e f (forte) como recurso interpretativo.
é a graduação da intensidade do som; é o grau de intensidade
6 Dinâmica
com que o som é emitido ou articulado (MED, 1996, p.213). Aspecto da

expressão musical resultante de variação na intensidade sonora. As indicações
de padrão de dinâmica são assim convencionadas: pp – pianíssimo – com volume
sonoro muito reduzido; p – piano – com pouco volume sonoro; mp – mezzo piano
– com volume moderado; mf; mezzo forte – moderadamente intenso; f – forte –
com intensidade sonora; ff – fortíssimo – com muita intensidade sonora (GROVE,
1994, P.269).

Livro do aluno do Projeto Guri - Bandolim

21

Exercício a
Lembre e toque o acompanhamento melódico de Marcha soldado. Se precisar, peça ajuda ao
educador.
Agora, toque o acompanhamento melódico de Marcha soldado com um som bem fraco.
Em seguida, toque o acompanhamento melódico de Marcha soldado com um som forte.

Atividade 2.4 – O pentagrama
Você conhecerá o pentagrama musical e a clave de Sol. Siga as orientações do educador e realize
os exercícios a seguir.
Exercício a
Escute a explicação do educador sobre o pentagrama musical.
Exercício b
Desenhe o pentagrama musical e a clave de Sol conforme a orientação do educador.

Você sabe para que serve a clave de Sol? Converse com o educador sobre a função dela.
(do grego, penta: cinco, grama: escrever): o pentagrama
6 Pentagrama
ou pauta musical é a disposição de cinco linhas paralelas horizontais e

quatro espaços intermediários, onde se escrevem as notas musicais. Contam-se
as linhas e os espaços da pauta de baixo para cima (MED, 1996, p.14)

Aula 2

Atividade 2.5 – Mão esquerda
Nesta atividade você aprenderá a nomenclatura
dos dedos da mão esquerda. Observe a figura a
seguir e note que utilizamos números para a nomenclatura dos dedos da mão esquerda. Em seguida você fará alguns exercícios que chamaremos
de Exercícios de Martelo.
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Figura 2.7

de martelo são bons para o desenvolvimento da sincronia
6 Osentreexercícios
palhetada e mão esquerda e por isso podem ser feitos com

frequência como um exercício de aquecimento. A ideia de nomear o exercício
tem a finalidade de lembrarmos dele com mais facilidade.

Exercício a
Toque a 2ª casa da 1ª corda utilizando o dedo 1. Sem soltar
o dedo 1, aperte e toque a 3ª casa desta mesma corda com
o dedo 2. Fique alternando essas duas casas.

Figura 2.8

Exercício b
Em seguida, toque a 2ª casa da 2ª corda utilizando o dedo 1. Sem soltar o dedo 1, aperte
e toque a 5ª casa desta mesma corda com o
dedo 3. Fique alternando essas duas casas.

Figura 2.9

Exercício c
Na sequência, toque a 2ª casa
da 3ª corda utilizando o dedo
1. Sem soltar o 1º dedo, aperte
e toque a 6ª casa desta mesma
corda com o dedo 4. Fique alternando essas duas casas.

Figura 2.10

Atividade 2.6 – Acordes G e D7
Você aprenderá os acordes G (Sol maior) e D7 (Ré maior com sétima), conhecendo a cifra dos
acordes. Siga atentamente as orientações do educador.

Livro do aluno do Projeto Guri - Bandolim
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Exercício a
O educador tocará alguns acordes. Observe com atenção e responda à pergunta que será feita por
ele. Em seguida o educador explicará o conceito de acorde.
você aprenderá as posições dos acordes G e D7. Preste atenção nos
6 Agora
detalhes para que você execute corretamente.

Figura 2.11

Exercício b
Você fará um jogo musical. Siga as orientações do educador para a realização deste.
o soar simultâneo de duas ou mais notas (GROVE, 1994, p.5).
6 Acorde:
Converse com o educador sobre essa definição.

Atividade 2.7 – Os acordes na música
Nesta atividade você fará o acompanhamento do trecho da música Peixe vivo com os acordes D7
e G.
Exercício a
O educador tocará o acompanhamento com acordes. Observe e depois tente cantar o trecho com
ele. Veja a seguir o trecho da letra relativo ao acompanhamento.
Trecho da letra: “Como pode um peixe vivo viver fora d’água fria?
Como pode um peixe vivo viver fora d’água fria?”

Exercício b
Você tocará um arranjo do acompanhamento de Peixe vivo. Siga as orientações do educador e tire
as dúvidas antes de realizar a atividade.

24
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Atividade 2.8 – Peixe vivo
Agora você fará o acompanhamento melódico de Peixe vivo acompanhando a partitura. Cada
figura escrita representa uma nota a ser tocada.

Figura 2.12
fig. 2.13 do livro do educador

Exercício a
O educador executará o acompanhamento melódico de Peixe vivo. Enquanto ele toca, leia as
notas no pentagrama musical.
Exercício b
Toque o acompanhamento melódico de Peixe vivo e observe a posição das notas.

Aula 3

Atividade 2.9 – Revisão
Você fará uma revisão das atividades que fez em casa. Em seguida realizará alguns exercícios para
fixar conteúdos estudados nas aulas 1 e 2. Siga as orientações do educador.
com o educador sobre a importância de relembrar os conteúdos já
6 Fale
estudados.
Exercício a
Pratique alguns exercícios de martelo conforme a orientação do educador.
Exercício b
Junte com um colega ao lado e relembre os acordes estudados. Pratique a mudança de um para
o outro.
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Exercício c
Agora você vai fazer um exercício com o trecho estudado de Peixe vivo. Siga as instruções do
educador.

Atividade 2.10 – Atividade lúdico musical: escutar e
interagir
Atividade musical lúdica “Escutar e Interagir”. Esta atividade consiste em escutar a gravação da
música Doce de coco, de Jacob Bittencourt*, fazendo alguns exercícios rítmicos com o corpo. Siga
as orientações do educador e tire suas dúvidas antes de começar a atividade.
Momento 1
Forme duas fileiras (A e B), uma de frente para a outra. Enquanto a música está sendo ouvida o
grupo A deverá bater palma no tempo 1 da música e o grupo B deverá bater no peito com a mão
direita no tempo 2 da música.
Momento 2
O grupo A deverá bater palma no tempo 1 e, no contratempo, bater com as costas da palma da
mão direita, na palma esquerda. O grupo B deverá bater no peito com a mão direita no tempo 2
e, no contratempo, bater com as costas da palma da mão direita, na palma esquerda.
Doce de coco, de Jacob Bittencourt*se encontra na faixa 9 do
6 ACDmúsica
Chorinhos de Ouro, no acervo da AAPG. O código é CD026. Nesta

gravação, a primeira parte da música vai até 1:38 min (um minuto e trinta e oito
segundos)

Aula 4

Atividade 2.11 – Apreciação
Nesta atividade você fará a apreciação da música Marcha soldado buscando observar a maneira
como o educador toca.
Exercício a
Escute a melodia tocada pelo educador. Observe a maneira como ele toca e responda às perguntas:
Que dedos da mão esquerda foram utilizados para tocar a música?_________________________
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Quais cordas foram tocadas?_________________________________________________________
Qual corda não foi tocada?___________________________________________________________

Atividade 2.12 – A melodia
Agora você tocará a melodia de Marcha soldado. O educador apresentará a melodia aos poucos,
dividida em quatro partes. Tire suas dúvidas com o educador antes de ele apresentar a parte seguinte.

Atividade 2.13 – Arranjo
Agora você fará um arranjo de Marcha soldado, em que deverão aparecer a letra, a melodia e o
acompanhamento melódico. Siga as instruções do educador para a realização desta atividade.

materiais utilizados nesta unidade
• Lápis preto
• Régua
• Aparelho de som
• CD026 Chorinhos de ouro, do
Acervo da Amigos do Guri

atividades para fazer em casa
Atividade 2.1 – Realizar após a aula 2
Desenhe o pentagrama em uma folha em branco e escreva nele a clave de Sol.
Em seguida tente escrever as notas do acompanhamento melódico de Marcha soldado.

Atividade 2.2 – Realizar após a aula 3
Tente fazer esta atividade lúdica com pessoas da sua casa. Explique a elas que este exercício é
bom para o desenvolvimento do ritmo interno. Você pode fazer esta atividade mesmo que seja
somente com mais uma pessoa.

Livro do aluno do Projeto Guri - Bandolim

27

Atividade 2.3 – Realizar após a aula 4
Pesquise em livros, com amigos, parentes músicos ou na internet, e tente encontrar o nome de
três bandolinistas nascidos antes de 1940. Aproveite para pesquisar músicas que foram gravadas
por esses bandolinistas e comente com o educador na próxima aula.

Atividade 2.4
Na atividade 2.6 você aprendeu os acordes G (Sol maior) e D7 (Ré com sétima) conhecendo as
cifras dos acordes. Você sabe qual é a função da cifra? Faça essa pergunta a alguns amigos que
tocam um instrumento diferente do seu. Apresente o resultado ao educador na aula seguinte e
peça a ele que comente a função da cifra.

desafios
Desafio 2.1 – Referente à atividade 2.3
Toque o acompanhamento e tente utilizar níveis diferentes de intensidade para
cada quatro notas executadas, conforme a sugestão a seguir.
Toque as quatro primeiras notas em pp (pianíssimo), da quarta nota até a sétima
em mp (mezzo piano), da oitava até a décima primeira em mf (mezzo forte) e da
décima segunda até a última em f (forte).

Desafio 2.2 – Referente à atividade 2.10
Momento 3
Os dois grupos farão o Momento 1 marcando com o pé direito o tempo 1 e com o pé esquerdo
o tempo 2. Em seguida devem fazer o mesmo com o Momento 2.
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BandolIm
UNIDADE 3

Vamos valsear
Comparando o ritmo da valsa a outros ritmos
Nesta unidade você trabalhará a relação entre acordes e acompanhamentos. Conhecerá
também o ritmo da valsa, com fórmula de compasso e melodias características. Tenha
sempre com você folhas de papel sulfite ou um caderno para anotações.
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Aula 1

Atividade 3.1 – Outras partes do bandolim
Vamos conhecer agora mais algumas partes do instrumento, que serão apresentadas pelo educador. Tire suas dúvidas e aproveite para lembrar-se das partes já estudadas.

Atividade 3.2 – Jacob do Bandolim
Nesta atividade você aprenderá um pouco sobre Jacob do Bandolim. Siga as orientações do educador, revisando as atividades que você fez em casa.

Atividade 3.3 – Revisão da melodia de Marcha soldado
Iremos agora relembrar a melodia de Marcha soldado. Repasse cada trecho com o educador, tire
suas dúvidas e ao final toque a melodia toda.

Atividade 3.4 – Acompanhamento cifrado de Marcha
soldado
Agora você tocará o acompanhamento cifrado de Marcha soldado. A batida será a mesma utilizada na música Peixe vivo. O educador tocará o acompanhamento enquanto canta a música.
Exercício a
O educador tocará o acompanhamento com acordes da música Marcha soldado enquanto canta
a música. Observe em que momento da letra ele muda de acorde.
Exercício b
Toque o acompanhamento com acordes de Marcha soldado.
com o educador sobre a função da cifra. Você sabe para que ela
6 Converse
serve? Peça para o educador escrever a cifra de Marcha soldado na lousa.
Exercício c
Para ajudar a se lembrar da música e do momento da troca dos acordes, escreva a letra da música
Marcha soldado e coloque as cifras que o educador escreveu na lousa. Atenção para colocar as
cifras nas sílabas exatas. Peça ao educador que toque mais uma vez para que você verifique se
escreveu a cifra no ponto exato. Após terminar tente tocar e cantar. Se não conseguir, junte-se a
mais um colega da classe; enquanto um canta o outro acompanha, depois inverta.
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Aula 2

Atividade 3.5 – Arranjo de Marcha soldado
Nesta atividade você fará um arranjo para a música Marcha soldado. O educador vai dividir os
alunos em quatro grupos, cada um com sua função. Siga as orientações do educador.

Atividade 3.6 – A mínima e o compasso
Nesta atividade você aprenderá o valor da figura musical da “mínima” em um compasso 2/4. Você
aprenderá também o que é compasso, barra de compasso e fórmula de compasso.
Exercício a
Com o educador, você e os colegas vão relembrar a atividade 2.10 realizada na Unidade 2.
Exercício b
Com o auxílio do educador, desenhe um pentagrama musical, a clave de Sol e o compasso 2/4.
Exercício c
No pentagrama que você desenhou, escreva o acompanhamento melódico de Marcha soldado.
Exercício d
O educador explicará o que é compasso, barra de compasso e fórmula de compasso.
Escute atentamente e tire suas dúvidas.

Atividade 3.7 – Leitura de mínimas
Agora você vai praticar a leitura da mínima e sua pausa por meio do acompanhamento melódico de Marcha soldado.. Enquanto o educador toca a melodia de
Marcha soldado,, toque o acompanhamento melódico de acordo com a turma que
você estiver (A ou B).
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Figura 3.1
figura 3.3 do livro do educador

Atividade 3.8 – Pequena valsa
Nesta atividade você e os colegas farão a apreciação da música Pequena valsa, de André Ribeiro,
tocada pelo educador. Em seguida você realizará alguns exercícios.
Exercício a
Escute a valsa que será tocada pelo educador e responda às perguntas a seguir.
-Você já ouviu falar em valsa? ________________________________________________________
-Você acha que a valsa é escrita em um compasso de 2, 3 ou 4 tempos?
__________________________________________________________________________________
Exercício b
Peça ao educador que execute a valsa contando os tempos em voz alta. Em seguida tente bater
palma junto com os tempos.
Exercício c
Você sente diferença do compasso desta música em relação ao compasso da música Marcha soldado? Converse sobre isso com os colegas e o educador.

Aula 3

Atividade 3.9 – Acorde de Lá menor
Nesta atividade você aprenderá uma posição do acorde Am. Você vai aprender esta posição a
partir do acorde G, que você já conhece.
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Exercício a
Faça o acorde G, conforme aprendeu. Na mesma
casa, suba os dedos uma corda e coloque o dedo
4 na 5ª casa da 1ª corda, formando o acorde Am
(Lá menor). Pratique a mudança de um acorde
para o outro.

Figura 3.2

Atividade 3.10 – Batida de valsa
Nesta atividade você aprenderá uma batida de valsa. Toque a batida fazendo a posição do acorde
G. Procure acentuar bem o primeiro tempo da batida.
Exercício a
O educador tocará uma batida de valsa. Observe em quais cordas ele toca e em qual dos três
tempos ele toca mais forte.
Exercício b
Toque a batida de valsa buscando acentuar o primeiro tempo.

6

Lembre-se da sensação que você teve na audição da atividade 3.8.

Atividade 3.11 – Acompanhamento para Pequena valsa
Agora você aprenderá o acompanhamento cifrado de Pequena valsa, que o educador ensinará
por imitação. Você utilizará os acordes G, Am e D7. Se você não se lembrar de algum desses acordes, tire sua dúvida com o educador.
Exercício a
O educador tocará o acompanhamento de Pequena valsa. Observe quantas batidas ele toca em
cada acorde.
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6

Se necessário, peça para o educador repetir o acompanhamento.

Exercício b
Agora toque o acompanhamento com o educador.
Exercício c
O educador escreverá a cifra na lousa, para que você toque o acompanhamento lendo a cifra.

Exercício d
Toque o acompanhamento enquanto o educador toca a melodia.
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Aula 4

Atividade 3.12 – Desenhando meu bandolim
Exercício a
Desenhe um bandolim e depois pinte como desejar.

Exercício b
Escreva ao lado do desenho as partes do bandolim. Se não se lembrar de todas as partes que estudou, pergunte ao educador e acrescente ao desenho.

Atividade 3.13 – Melodia de Pequena valsa
Você vai tocar a melodia de Pequena valsa, que será dividida em quatro trechos. Aprenda bem
uma parte e tire suas dúvidas antes de passar para a próxima.
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Figura 3.3
figura 3.7 do livro do educador
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materiais utilizados nesta unidade
• Folhas de papel sulfite ou caderno
para anotações
• Lápis ou canetas coloridas para
escrever e colorir

atividades para fazer em casa
Atividade 3.1 – Realizar após a aula 1
Lembre-se das informações passadas pelo educador na aula 1 e escreva nas linhas abaixo um texto sobre Jacob do Bandolim. Você pode pesquisar em livros,
internet ou junto a outras fontes para conseguir mais informações.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Atividade 3.2 – Realizar após a aula 2
Escreva no espaço a seguir o que você se lembra sobre compasso, barra de compasso e fórmula
de compasso.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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Atividade 3.3
Escreva a cifra do acompanhamento de Marcha soldado colocando a fórmula de compasso e dividindo os acordes com as barras de compasso.

Atividade 3.4 – Realizar após a aula 4
Exercício a
Faça uma entrevista com pessoas de sua escola com as perguntas a seguir.
- Você já ouviu falar em valsa? ________________________________________________________
- Cite o nome de duas valsas que você conhece. __________________________________________
__________________________________________________________________________________
Exercício b
Escreva a cifra da música Pequena valsa, utilizando fórmula de compasso e as barras de divisão
do compasso.

desafios
Desafio 3.1
Este desafio é relativo à atividade 3.5. Caso o arranjo seja feito com facilidade, você
pode se propor a tocar a melodia toda ou o acompanhamento todo. Nesse caso
você faria as funções das turmas A e B, ou das turmas C e D. Peça auxílio ao
educador.

Desafio 3.2
Este desafio é relativo à atividade 3.13. Tente tocar a melodia toda em pianíssimo (pp).
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BandolIm
UNIDADE 4

o bandolim compositor
Compondo músicas no bandolim
Nesta unidade você conhecerá as escalas e arpejos nos tons de C e G e fará as primeiras
composições ao instrumento.
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Aula 1

Atividade 4.1 – Revisão
Nesta atividade você fará, por meio de exercícios, uma revisão da unidade 3.
Exercício a
Lembre-se das partes do instrumento e responda às perguntas:
- Qual é a parte do instrumento em que fica apoiado o rastilho?
__________________________________________________________________________________
- Quais são os nomes das partes do bandolim utilizadas para afinar as cordas?
__________________________________________________________________________________
- Cite uma parte do instrumento que começa com a letra “P”.
__________________________________________________________________________________
Exercício b
Numa folha ou caderno, escreva o que você sabe sobre Jacob do Bandolim.
Exercício c
Forme dupla com um colega e relembrem a batida de valsa com os acordes já estudados.
Exercício d
Ainda em dupla, relembrem a melodia e o acompanhamento de Pequena valsa.

Atividade 4.2 – A semínima e sua pausa
Nesta atividade você aprenderá o valor da semínima e sua pausa em um compasso 2/4, 3/4 ou 4/4.
Caminhe pela sala e bata uma palma a cada passo, seguindo as instruções do educador. Após a
realização do exercício, o educador vai escrever na lousa alguns exemplos.
qualquer compasso em que o denominador (número de baixo) é 4, a
6 Em
semínima e sua pausa devem durar um tempo ou um pulso. Da mesma

maneira, a mínima e sua pausa durarão sempre dois tempos em um compasso
cujo denominador é 4.
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Atividade 4.3 – Arpejo de Sol maior
Nesta atividade você executará o arpejo de Sol maior. Preste atenção na execução do educador e
realize os exercícios em seguida. Pergunte ao educador o significado do termo “arpejo”.
Exercício a até Exercício e
O educador tocará o arpejo de Sol maior. Observe e depois tente tocar conforme as orientações
dele. Você e os colegas farão uma sequência de exercícios com este arpejo. Aproveite para pensar
em cada nota enquanto toca, procurando antecipar mentalmente as sequências ascendentes e
descendentes deste arpejo.

Exercícios de Arpejo em Sol Maior
Exercício b

Exercício c

Exercício d

Exercício e

Exercício f

Figura 4.1

6

Para praticar mais procure o desafio 4.1 no final desta unidade.

Aula 2

Atividade 4.4 – Um arranjo de Pequena valsa
Relembre a melodia da música e em seguida toque o acompanhamento. Você vai aprender também o conceito do ritornello.

Livro do aluno do Projeto Guri - Bandolim

41

Exercício a
Toque o acompanhamento da música junto com o educador. Aproveite e converse com ele para
entender o significado dos “dois pontinhos” ao final da partitura.

Pequena Valsa - Arranjo
0

0

3

André Ribeiro

3

0

Figura 4.2

Atividade 4.5 – O sustenido
Nesta atividade você vai conhecer o efeito de um sustenido (#). Observe a explicação do educador e tire sua dúvidas com ele. Observe com atenção os exemplos escritos na lousa e tocados no
bandolim.
(#): sinal colocado normalmente à esquerda de uma nota
6 Sustenido
indicando que sua altura deve ser elevada em um semitom ou meio tom.

Atividade 4.6 – A escala de Sol maior
Nesta atividade você executará a escala de Sol maior.

Escala de Sol Maior
Exercício 1
0

1

2

3

0

1

2

3

Exercício 2

Exercício 3
1

2

3

0

1

2

3

0

3

2

1

0

3

2

1

0

Exercício 4

Figura 4.3
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6

Pergunte ao educador o significado do termo “escala” em música.

Exercício a
O educador tocará as 4 primeiras notas da escala de Sol maior. Observe e depois toque, acompanhando a leitura no pentagrama.
Exercício b
O educador tocará as 4 últimas notas da escala de Sol maior. Observe e depois toque, acompanhando a leitura no pentagrama.
Exercício c
Toque a escala de Sol maior ascendente, acompanhando a leitura no pentagrama.
Exercício d
Toque a escala de Sol maior descendente, acompanhando a leitura no pentagrama.

6

Para praticar mais, procure o desafio 4.2 no final desta unidade.

Atividade 4.7 – Composição
Nesta atividade você fará uma composição utilizando arpejo e escala de Sol maior. Utilize a fórmula de compasso 2/4 compondo sua melodia com as figuras mínima e semínima e as pausas
correspondentes. O educador vai ajudá-lo.

Aula 3

Atividade 4.8 – Revisão da atividade para fazer em casa
Você vai revisar a atividade feita em casa por meio de exercícios. Você poderá fazer em dupla ou
em trio, conforme a orientação do educador. Anote em papel sulfite ou pautado.
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Exercício a
Relembre e toque o arpejo de Sol maior.
Exercício b
Em um pentagrama, escreva o arpejo de Sol maior ascendente e descendente, utilizando o compasso 2/4 e a figura mínima
Exercício c
Relembre e toque a escala de Sol maior.
Exercício d
Em um pentagrama, escreva a escala de Sol maior ascendente e descendente, utilizando o compasso 2/4 e a figura semínima
Exercício e
Confira com o educador se você escreveu corretamente a melodia de Pequena valsa e corrija o que
for necessário.

6

Peça ajuda ao educador caso não consiga realizar algum exercício.

Atividade 4.9 – De volta a Pequena valsa
Nesta atividade você relembrará o arranjo da música Pequena valsa e o acompanhamento com
acordes. Realize o exercício a até o exercício c com o auxílio do educador.

6

Com ajuda do educador, procure tirar um som bem nítido do instrumento.

Atividade 4.10 – Arranjo de Pequena valsa pelos
alunos
Agora você vai executar com a turma um arranjo de Pequena valsa utilizando os
três elementos praticados na atividade anterior, ou seja, a melodia, o acompanhamento melódico e o acompanhamento com acordes. Você pode se
oferecer para executar um elemento que tenha mais facilidade. Converse
sobre isso com o educador e em seguida realize a atividade.
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Atividade 4.11 – Apreciação musical
Nesta atividade você fará a apreciação da música Sensível (CD075 Só Pixinguinha, do Acervo da
Amigos do Guri) valsa composta por Pixinguinha. Após a primeira audição, pergunte ao educador
sobre o compositor da música e sobre o bandolinista que toca nesta gravação.
sabia que “Pixinguinha” é o apelido de Alfredo da Rocha Vianna
6 Você
Filho, um dos mais importantes compositores brasileiros? Esse apelido

surgiu porque sua avó o chamava de “Pizindim” - menino bom - e os amigos
da escola o chamavam de “bexiguinha” por ter contraído varíola que tem como
sequela irregularidades na pele do rosto ou “bexigas”, como se dizia antigamente.
Com a junção dos dois apelidos surgiu “Pixinguinha”.

Aula 4

Atividade 4.12 – A escala de Dó Maior
Nesta atividade você executará a escala de Dó Maior. Siga as orientações do educador.

Escala de Dó Maior
Exercício a
3

0

1

2

3

0

1

2

Exercício b

Exercício c
3

0

1

2

3

0

1

2

2

1

0

3

2

1

0

3

Exercício d

Figura 4.4

Exercício a até Exercício d
Você executará os exercícios na sequência realizada com a escala de Sol maior, na atividade 4.6.
Siga as orientações do educador, acompanhando com a leitura no pentagrama.
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Atividade 4.13 – Arpejo de Dó maior
Nesta atividade você tentará descobrir que notas formam o arpejo de Dó maior. Siga as orientações
do educador e escreva numa folha de sulfite o arpejo de Dó maior a partir da escala de Dó maior.
Exercício a
Compare o arpejo de Sol maior à escala de Sol maior e responda às perguntas:
- Quantas notas da escala utilizamos para formar o arpejo?_________________________________
- Que posições na escala ocupam as notas do arpejo?______________________________________
___________________________________________________________________________________
Exercício b
Observe a escala de Dó maior. Com base no exercício a, escreva no pentagrama abaixo o arpejo
de Dó maior. Peça ajuda ao educador, se precisar.

Atividade 4.14 – Dó Ré Mi Fá
Nesta atividade você executará a melodia de Dó Ré Mi Fá. O educador apresentará a melodia dividida em duas partes. Aprenda bem uma parte antes de passar para a próxima. Tire suas dúvidas
com o educador.

Dó Ré Mi Fá
Trecho 1
1
3 0

2

Trecho 2
3

4 2

1

4 2

1

Trechos 1 e 2
1
3 0

2

3

Figura 4.5
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materiais utilizados nesta unidade
• CD 075 – Só Pixinguinha – Zé da Velha e Silvério
Pontes

atividade para fazer em casa
Atividade 4.1
Exercício a
Escreva as notas da música Dó Ré Mi Fá.
Exercício b
Numa folha de sulfite ou caderno de anotações, escreva um resumo do que você
estudou até este momento, dizendo o que achou mais fácil de fazer e o que
achou mais difícil.
Exercício c
Escreva as escalas e os arpejos de Dó maior e Sol maior para treinar a escrita.
Exercício d
Escreva a melodia da música Pequena valsa no pentagrama abaixo.

6

Praticar a escrita musical ajuda na fixação das posições das notas.
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desafios
Desafio 4.1 – Para realizar na atividade 4.3
Tente cantar a nota enquanto diz o nome dela. Ou seja, você diz o nome da
nota e imita o som dela com a voz, enquanto toca ao bandolim.

Desafio 4.2 – Para realizar na atividade 4.6
Toque o exercício a mais uma vez e em seguida tente cantar as notas, mas sem
tocá-las enquanto canta. Faça o mesmo com o exercício b.

Desafio 4.3 – Para realizar na atividade 4.12
Toque os exercícios e em seguida tente cantar as notas sem tocá-las enquanto canta.
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BandolIm
UNIDADE 5

Revisando
Revisão e estruturação dos conteúdos já estudados
Nesta unidade você vai revisar os conteúdos com o objetivo de estruturar e aperfeiçoar
os conceitos.
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Aula 1

Atividade 5.1 – Palhetada em cordas soltas
Nesta atividade você fará exercícios de palhetada alternada em cordas soltas (notas Mi, Lá, Ré e
Sol). Serão utilizadas as figuras mínima e semínima e suas respectivas pausas. Cada exercício será
executado três vezes, cada vez com um andamento. Siga as orientações do educador e converse
com ele a respeito dos nomes e significados dos andamentos utilizados.
Exercícios a, b, c e d
Toque os exercícios com o educador, utilizando palhetadas alternadas. Observe a duração das
figuras e atente para o andamento proposto pelo educador.

Exercícios de palhetada

Figura 5.1

Atividade 5.2 – O acompanhamento melódico de Marcha
soldado
O educador tocará a melodia de Marcha soldado.
Exercício a
Toque o acompanhamento melódico já estudado na Unidade 3.
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Exercício b
Toque a variação rítmica do acompanhamento melódico.

Marcha Soldado

Acompanhamento Melódico

Figura 5.2

Atividade 5.3 – Tocando e cantando Marcha soldado
Você vai tocar e cantar a música Marcha soldado. Nesta atividade haverá o grupo dos solistas e
outro dos acompanhadores. Siga as instruções do educador e realize a atividade de acordo com o
grupo em que você estiver.
para lembrar junto com o educador os conceitos de melodia e
6 Aproveite
acompanhamento.

Atividade 5.4 – Caça palavras
Nesta atividade você deve preencher um caça palavras com as partes do bandolim. Siga as orientações do educador e ao final veja se ficou faltando alguma parte e complete.

Resposta: espelho, pestana, tarracha, fundo, tampo, rastilho, traste, casa e braço.
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Aula 2

Atividade 5.5 – Acompanhamento melódico de Peixe vivo
No pentagrama abaixo, escreva a clave de Sol, a fórmula de compasso 2/4, oito compassos e no final a barra dupla. Peça auxílio ao educador e pergunte para que serve a barra dupla. No pentagrama pronto, escreva o acompanhamento melódico de Peixe vivo, que você aprendeu na Unidade 1.
Acima de cada compasso, escreva a cifra do trecho estudado.

Atividade 5.6 – Um arranjo de Peixe vivo
Siga as orientações do educador para criar, em grupo, um arranjo para a música Peixe vivo. Realize
a atividade de acordo com o grupo que você estiver. O grupo A cantará o trecho, o grupo B fará
o acompanhamento por cifras e o grupo C fará a percussão corporal.

Atividade 5.7 – Atividade lúdica
Esta atividade consiste em escutar a gravação da música Doce de Coco, de Jacob Bittencourt, fazendo alguns exercícios rítmicos com o corpo. Preste atenção nas orientações do educador.
A

B

A

B

Bandolim

Momento 2

Momento 3

Palma

Peito

Legenda
Costa da palma direita na palma esquerda
Legenda
Pé direito
Figura 5.3
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Pé esquerdo

Aula 3

Atividade 5.8 – Quem foi Jacob do Bandolim?
Exercício a
Numa folha de sulfite, escreva o que você sabe sobre Jacob do Bandolim.
Exercício b
Cite o nome de uma música composta por Jacob do Bandolim.
Exercício c
O educador irá tocar alguma música de Jacob do Bandolim. Ouça com atenção e encontre duas
características musicais que lhe chamaram a atenção, por exemplo, grande quantidade de notas,
melodia mais aguda ou mais grave, dificuldade na execução etc. Conte ao educador e compare
sua resposta às dos colegas.

Atividade 5.9 – Relembrando a melodia de Marcha soldado
Nesta atividade você vai relembrar a melodia de Marcha soldado, que foi dividida em 4 trechos.
Toque algumas vezes cada parte para fixar bem. Após relembrar toda a melodia, pratique uma
variação de timbre conforme mudamos a palhetada. Siga as instruções do educador e em seguida
comente sobre a sonoridade de cada execução.

Melodia Marcha Soldado
Trecho 1
Mar

-

cha

sol

-

da

ca

-

be

-

do

ça

de

Trecho 2
-

pa

-

pel

di

-

rei

Trecho 3
quem

não

vai

pre

mar - char

-

to

Trecho 4
-

so

pro

quar

-

tel

Figura 5.4
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Atividade 5.10 – Um arranjo para marcha soldado
Nesta atividade você vai realizar um arranjo para a música Marcha soldado. O grupo A tocará a
melodia e o grupo B tocará o acompanhamento por cifras. Realize a atividade de acordo com o
grupo que você estiver e siga as orientações do educador para a utilização das dinâmicas f (forte)
e p (piano).

Aula 4

Atividade 5.11 – Escala e arpejo de Dó maior
Você fará exercícios utilizando a escala e o arpejo de Dó Maior, que você recordará com auxílio do
educador antes da realização dos exercícios. No último compasso de cada exercício você tocará as
duas notas simultaneamente e com a palhetada para baixo. Este exercício deve ser feito devagar.
Exercício a
Observe a partitura e toque os exercícios no andamento sugerido pelo educador.

Exercícios em Dó Maior
2
3

1

2

1

3

3

2

1

3

3

2
1

Figura 5.5

Atividade 5.12 – Um arranjo do Dó-Ré-Mi-Fá
Para executar o arranjo de Dó-Ré-Mi-Fá, relembre a melodia com ajuda do educador e depois toque o acompanhamento melódico escrito no pentagrama.
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Exercício a
Relembre a melodia de Dó Ré Mi Fá com o educador.
Exercício b
Execute o acompanhamento melódico de Dó Ré Mi Fá com a digitação indicada ao lado da nota.
Utilize palhetadas alternadas.

Dó Ré Mi Fá

Melodia e acompanhamento melódico

0

2

3
1

2

Figura 5.6

Atividade 5.13 – O acompanhamento de Samba-lê-lê
Nesta atividade você vai executar um acompanhamento da música Samba-lê-lê utilizando os arpejos de C (Dó maior) e G (Sol maior). Procure memorizar a sequência dos arpejos executados: C,
G, G e C.
Exercício a
Relembre com o educador os arpejos até aqui estudados
Exercício b
Observe o educador tocará o acompanhamento com arpejos de Samba-lê-lê.
Exercício c
Toque com o educador o acompanhamento com arpejos de Samba-lê-lê.
Exercício d
Toque o acompanhamento com arpejos de Samba-lê-lê enquanto o educador canta a música.
Utilize palhetadas alternadas.
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Samba-lê-lê
Melodia e acompanhamento

Bandolim
Sam -ba

lê - lê tá

do - en

-

te

tá com'a ca - be - ça que - bra

-

da

Bandolim

Bandolim

sam - ba

lê - lê pra - ci - sa

sam - ba

sam - ba

sam - ba

sam - ba

-

va

sam -ba'ô - lê - lê

sam -ba'ô

lê - lê

é de'u - ma bo - a

que - bra

que - bra

que - bra

que - bra

Figura 5.7
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lâm - ba

-

que -bra'ô

lá

que -bra'ô

da

lá

la

la

materiais utilizados nesta unidade
• Papel sulfite ou pautado, lápis e borracha

atividades para fazer em casa
Atividade 5.1
Para ser realizada após a aula 3
No pentagrama abaixo, escreva a melodia de Marcha soldado e a escala de Sol
maior. Veja se na melodia de Marcha soldado tem notas que estão na escala de Sol maior.

Atividade 5.2
a) No pentagrama abaixo, escreva as notas da música Dó Ré Mi Fá.

b) No pentagrama abaixo, escreva as notas do acompanhamento de Samba-lê-lê.

c) Em uma folha, escreva um resumo do que você estudou até este momento, dizendo o que
achou mais fácil e o que achou mais difícil de compreender ou executar.
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desafio
Desafio 5.1
Referente ao arranjo da atividade 5.7
Tente fazer ao mesmo tempo os momentos 1 e 3. Em seguida tente fazer ao
mesmo tempo os momentos 2 e 3. Neste desafio, não haverá divisão de grupos,
ou seja, todos os alunos farão o exercício juntos.
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BandolIm
UNIDADE 6

maxixe da minha terra
Conhecendo o ritmo do maxixe
Nesta unidade você vai aprender uma batida de maxixe e realizará uma composição!
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Aula 1

Atividade 6.1 – Batida de maxixe
Nesta unidade você vai executar uma batida simplificada de maxixe. A batida deve ser executada
com palhetadas para baixo (da corda mais grave para a mais aguda) e na pausa deve-se abafar
as cordas com o dedo 4. Utilize o acorde de G para executar a batida, seguindo as instruções do
educador.
Exercício a
O educador vai escrever a figura de uma batida na lousa e a executará para você e os colegas.
Observe com atenção.
Exercício b
Toque a batida junto com o educador.

Atividade 6.2 – Os acordes G e D7 com a batida de maxixe
Agora você executará a batida de maxixe estudada, utilizando os acordes G e D7. O educador
escreverá a sequência na lousa. Siga as instruções dele para a realização da atividade.

Atividade 6.3 – Arranjo para a canção Samba-lê-lê
Nesta atividade você utilizará folhas de papel sulfite ou papel pautado, pois vai elaborar um arranjo para a música Samba-lê-lê. O educador dividirá a turma em grupos e cada um deles terá uma
função no arranjo. Você vai se divertir com este maxixe.

Aula 2

Atividade 6.4 – Variação dos acordes G e D7
Nesta atividade você aprenderá uma variação dos acordes G e D7 a partir das posições já estudadas. Pratique a mudança de acordes com a batida de maxixe, sempre com as orientações do
educador.
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Atividade 6.5 – Escrevendo no pentagrama os acordes de
G e D7
Nesta atividade você vai escrever no pentagrama os acordes de G e D7. Esclareça as dúvidas com
o educador.
Exercício a
Em uma folha de sulfite, escreva a primeira posição do acorde de G e em seguida escreva a segunda posição aprendida. Confira as posições e as notas no instrumento.
Exercício b
Escreva a primeira posição aprendida do acorde de D7 e em seguida escreva a segunda posição
aprendida. Confira as posições e as notas no instrumento.

Atividade 6.6 – Variação da batida de maxixe
Agora você vai aprender uma variação da batida de maxixe já estudada.
Exercício a
O educador fará a batida algumas vezes utilizando o acorde de G. Observe atentamente a execução e a explicação do educador.
Exercício b
Toque com o educador a variação da batida utilizando o acorde de G.

Atividade 6.7 – Apreciação musical
Nesta atividade você fará a apreciação da música Brejeiro, de Ernesto Nazareth.
Em seguida, o educador falará um pouco sobre o compositor da peça. Peça ao
educador que comente sobre a gravação feita por Jacob do Bandolim e que está
no disco “Vibrações”, gravado em 1967.
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Aula 3

Atividade 6.8 – Trabalhando o grupo de colcheias
Esta atividade lúdica trabalhará o grupo de colcheias. Siga as orientações do educador para a realização da atividade.
Momento 1
Marque o grupo de duas colcheias batendo uma vez no peito e uma vez batendo uma palma
contra a outra.
Momento 2
Repita o momento anterior, agora simulando um compasso 2/4. No tempo forte, fale em voz alta
“1” e bata no peito. No tempo fraco (contratempo) pronuncie a vogal “e” e bata palmas. Depois,
no tempo forte, fale em voz alta “2” e bata no peito. Em seguida pronuncie a vogal “e” no tempo
fraco e bata palmas. O resultado será: 1 “e” 2 “e”.
Momento 3
Execute o momento 2 com o educador, batendo o pé direito no tempo 1 e o pé esquerdo no
tempo 2.
exercícios rítmicos ajudam você a compreender a duração das
6 Esses
figuras. Pratique em casa com frequência.

Atividade 6.9 – Escala de Sol maior em colcheias
Nesta atividade você executará a escala de Sol maior utilizando o grupo de colcheias. A escala deve
ser executada com palhetada alternada.
Exercício a
O educador tocará algumas vezes a escala com o grupo de colcheias. Observe atentamente.
Exercício b
Toque a escala com o educador.
Exercício c
Toque o exercício acompanhando a leitura.
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Escala de Sol Maior

Figura 6.1
figura 6.6 do livro do educador

Atividade 6.10 – Arpejo de Sol maior em colcheias
Nesta atividade você fará o arpejo de Sol maior utilizando o grupo de colcheias.
Exercício a
Observe e toque o exercício proposto.
Exercício b
Toque o arpejo junto com o educador

Figura 6.2
figura 6.7 do livro do educador

Atividade 6.11 – Acompanhamento melódico da canção
Samba-lê-lê
Nesta atividade você fará um acompanhamento melódico para a música Samba-lê-lê.
Exercício a
Estude o acompanhamento escrito a seguir por alguns minutos.
Exercício b
Execute o acompanhamento com o educador.
Exercício c
Faça o acompanhamento enquanto o educador canta a música.
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Exercício d
Converse com o educador sobre este acompanhamento e o acompanhamento realizado na unidade 5, figura 5.7.

Figura 6.3
figura 6.8 do livro do educador

Aula 4

Atividade 6.12 – Exercício em Sol maior
Nesta atividade você vai fazer um exercício em Sol maior utilizando as figuras rítmicas mínima,
semínima e colcheia.

2

3

2

1

3

1

A digitação segue a mesma até o final do exercício. Exemplo: a nota Si foi tocada com o dedo 2, conforme
indica a digitação no primeiro compasso. Nos compassos seguintes ela será tocada com o dedo 2.
Figura 6.4
figura 6.9 do livro do educador

Exercício a
Observe o exercício escrito e estude por alguns minutos.
Exercício b
Execute o exercício com o educador.

Atividade 6.13 – Composição
Nesta atividade você realizará uma composição em grupo. O grupo deverá compor uma melodia
em 8 compassos de 2/4, utilizando a escala e o arpejo de Sol Maior e as figuras rítmicas mínima,
semínima e colcheia. A melodia deve ser escrita no pentagrama. Não é necessário utilizar todas as
notas da escala e do arpejo. Além disso, você pode repetir notas, se desejar. Siga as instruções do
educador.
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Atividade 6.14 – Arranjo de Samba-lê-lê
Nesta atividade você e os colegas realizarão um arranjo de Samba-lê-lê com os elementos trabalhados nesta unidade. Depois de pronto o arranjo, a turma A cantará a música, a turma B fará o
acompanhamento cifrado com batida de maxixe e a turma C fará o acompanhamento melódico
em colcheias. Siga as orientações do educador e realize a atividade de acordo com a turma que
você está.
Momento 1
Somente as turmas A e B executam.
Momento 2
Somente com as turmas A e C executam.
Momento 3
As 3 turmas executam.

materiais utilizados nesta unidade
• Papel sulfite ou pautado, lápis e borracha

atividades para fazer em casa
Atividade 6.1
a) Em um caderno de anotações, escreva a cifra (sequência de acordes) da
música Samba-lê-lê. Lembre-se de colocar a fórmula de compasso no início.
b) Escreva no pentagrama musical os acordes G e D7 conforme estudado até
aqui.
c) Você se lembra do Samba-lê-lê estudado na unidade 5? Você percebeu alguma
diferença entre este e o estudado na unidade 6?
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Atividade 6.2
a) Numa folha de sulfite ou caderno de anotações, escreva o que você sabe sobre Ernesto Nazareth.
b) Escreva em um pentagrama a escala de Sol maior utilizando a figura semínima.
c) Escreva o arpejo de Sol maior utilizando a figura colcheia.

desafios
Desafio 6.1 – Relativo a atividade 6.3
Toque o acompanhamento utilizando a dinâmica f (forte) quando tocar o
acorde G e p (piano) quando tocar o acorde D7

Desafio 6.2 – Relativo a atividade 6.9
Toque a escala de Sol maior e tente cantar as notas dizendo o nome delas enquanto canta.
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BandolIm
UNIDADE 7

o peixe vivo está mais vivo
o aperfeiçoamento da execução e da leitura da canção
Peixe vivo
Nesta unidade trabalharemos a canção Peixe vivo. Você vai aprender toda a melodia e
aperfeiçoar o trecho já estudado.
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Aula 1

Atividade 7.1 – Executando a melodia de Peixe vivo
Nesta atividade você relembrará o trecho estudado da melodia de Peixe vivo.
Exercício a
O educador tocará o trecho já estudado. Escute atentamente.
Exercício b
O educador tocará a melodia contando os tempos em voz alta. Apenas observe.
Exercício c
Converse com o educador sobre a figura rítmica predominante na melodia.

Atividade 7.2 – Escrevendo no pentagrama a melodia de
Peixe vivo
Nesta atividade você vai escrever no pentagrama o trecho estudado da melodia de Peixe vivo.
O educador escreverá aos poucos a melodia na lousa. Preste atenção nos detalhes e copie corretamente numa folha de sulfite ou papel pautado.

Atividade 7.3 – Executando a canção Peixe vivo
Agora você vai executar a melodia e o acompanhamento
com acordes do trecho de Peixe vivo já estudado. A turma
dos acompanhadores utilizará as posições dos acordes de
G e D7 aprendidas na unidade 6. Siga as orientações do
educador.
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Aula 2

Atividade 7.4 – Aprendendo mais um trecho de Peixe vivo
Nesta atividade você aprenderá o trecho restante da melodia de Peixe vivo. O educador ensinará
o trecho por imitação, sem a utilização de notação musical. Após aprender, toque várias vezes até
que você memorize o trecho.

Atividade 7.5 – Apreciação da canção Peixe vivo
Você fará a apreciação da melodia de Peixe vivo que será executada pelo educador.
Exercício a
Escute a melodia que será executada pelo educador.
Exercício b
Converse com o educador sobre o 1º trecho estudado e o 2º trecho estudado.

Atividade 7.6 – Executando a melodia de Peixe vivo
Você tocará a melodia de Peixe vivo. Aproveite para praticar as dinâmicas p (piano) e f (forte).
Exercício a
Toque com o educador a melodia de Peixe vivo toda em f (forte)
Exercício b
Toque com o educador a melodia de Peixe vivo toda em p (piano)
Exercício c
Neste exercício você vai tocar em p (piano) quando o educador estiver agachado e em f (forte)
quando ele estiver em pé. Divirta-se.

6

Para praticar um pouco mais, execute a atividade para fazer em casa 7.1!
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Aula 3

Atividade 7.7 – Executando a escala de Dó maior
Nesta atividade você executará a escala de Dó maior utilizando o grupo de duas colcheias. Observe
o exercício escrito, leia devagar, reconhecendo as notas e as figuras. Execute a escala e em seguida
toque a escala junto com o educador, que fará a contagem de tempo.

Figura 7.1
figura 7.3 do livro do educador

Atividade 7.8 – Arpejo de Dó maior
Agora você executará o arpejo de Dó maior, utilizando o grupo de duas colcheias. Repita o procedimento da atividade anterior.

2
3

1

3

Figura 7.2
figura 7.4 do livro do educador

Atividade 7.9 – Acompanhamento melódico de Peixe vivo
Nesta atividade você aprenderá um acompanhamento melódico da música Peixe vivo. Leia o acompanhamento devagar, reconhecendo as notas e figuras. Tire as dúvidas com o educador.
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Melodia

Co - mo

po - de'um pei - xe

vi - vo

vi - ver

fo - ra

d'á - gua

fo - ra

d'á - gua

fri - a

co - mo

Acompanhamento melódico

po -de'um pei - xe

ver

co - mo

vi - vo

vi - ver

po - de - rei

tu - a com - pa - nhi - a sem a

vi - ver

tu - a sem a

sem

a

fria

tu - a

tu - a sem a

co - mo

sem

a

po - de - rei

tu - a

sem

vi -

a

tu - a com - pa - nhia

Figura 7.3
figura 7.5 do livro do educador
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Aula 4

Atividade 7.10 – Acorde de Dó maior
Nesta atividade você aprenderá uma posição do acorde C (Dó maior), a partir do acorde de G, para
que você pratique desde o início a mudança de um acorde para o outro.
Exercício a - Passo a passo
Passo 1
Faça a posição do acorde de G conforme aprendeu: dedo 1 na 2ª corda, 2ª casa e dedo 2 na 1ª
corda, 3ª casa.
Passo 2
Agora você vai fazer a mudança dos dedos para o acorde de C (Dó maior). O dedo 1 vai para a 3ª
corda e o dedo 2 para a 2ª corda. Siga as instruções do educador.
Passo 3
O dedo 3 agora deve apertar a 3ª casa da 1ª corda.
Passo 4
Pratique a mudança dos acordes.
3
2
1

Figura 7.4
figura 7.6 do livro do educador

Atividade 7.11 – Executando o arranjo de Peixe vivo
Agora você vai executar um arranjo da música Peixe vivo. Siga as orientações do educador e toque
de acordo com seu grupo. Tire as dúvidas antes de começar.
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Turma A

Turma B

Turma C

Turma D

Figura 7.5
figura 7.7 do livro do educador

6

Realize a atividade para fazer em casa 7.2 e o desafio 7.2!
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materiais utilizados nesta unidade
• Papel sulfite ou pautado (com pentagrama musical)
• Lápis preto e borracha

atividades para fazer em casa
Atividade 7.1
Em um pentagrama musical escreva um trecho da melodia de Peixe vivo. Lembre-se de desenhar
a clave de Sol e a fórmula de compasso utilizada.

Atividade 7.2
Escreva no pentagrama musical os acordes que você conhece. Escreva também a cifra desses
acordes.

desafios
Desafio 7.1
Referente a atividade 7.8
Toque a escala de Dó maior e ao final tente cantar o arpejo de Dó maior falando
o nome das notas do arpejo.

Desafio 7.2
Se estiver executando o arranjo de Peixe vivo com facilidade, tente tocá-lo decorando sua parte.
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BandolIm
UNIDADE 8

schottisch ou xótis?
Aprendendo uma melodia de schottisch
Nesta unidade trabalharemos a música Implorando, de Anacleto de Medeiros.
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Aula 1

Atividade 8.1 – Apreciando a primeira parte da melodia
de Implorando
Nesta atividade você fará a apreciação da 1ª parte da melodia da música Implorando, uma schottisch (pronuncia-se xótis) de Anacleto de Medeiros.
Exercício a
O educador tocará a melodia algumas vezes. Escute atentamente.
Exercício b
O educador tocará a melodia contando os tempos em voz alta. Converse com o educador sobre a
fórmula de compasso e as figuras utilizadas na melodia.
Exercício extra
Peça ao educador que execute novamente enquanto você acompanha a melodia escrita no pentagrama.
provavelmente ainda não conhece todos os elementos que estão
6 Você
nesta partitura. Não se preocupe, pois eles serão estudados futuramente.

Implorando - melodia
1ª Parte
Andante

1.

Figura 8.1

76

Livro do aluno do Projeto Guri - Bandolim

2.

Atividade 8.2 – Conhecendo a história de Anacleto de
Medeiros
Nesta atividade você conhecerá um pouco sobre Anacleto de Medeiros e sobre a schottisch. Escute
atentamente o educador, anotando as informações que julgar importantes.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Atividade 8.3 – Executando o acompanhamento melódico
da primeira parte da música Implorando
Nesta atividade você fará um acompanhamento melódico da 1ª parte da música Implorando, de
Anacleto de Medeiros. Observe o acompanhamento melódico escrito, e escute a explicação do
educador sobre a duração das figuras.
Exercício a
Toque o acompanhamento melódico com o educador e tire suas dúvidas. Toque algumas vezes até
que esteja executando com alguma facilidade.
Exercício b
Toque o acompanhamento melódico enquanto o educador toca a melodia.

Aula 2

Atividade 8.4 – Conhecendo a anacruse
Nesta atividade você vai aprender o que é anacruse. Observe a primeira parte da melodia de
Implorando escrita no pentagrama e escute atentamente a explicação do educador.
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Atividade 8.5 – Conhecendo o bemol
Você aprenderá sobre o efeito do bemol. O educador tocará alguns exemplos.
sinal de notação normalmente colocado à esquerda de uma nota e
6 Bemol:
indicando que a nota deve ter sua altura abaixada um semitom (GROVE,

1994,P.92)

Atividade 8.6 – Executando um trecho de Implorando
Nesta atividade você executará um trecho da melodia da 1ª parte de Implorando.

Atividade 8.7 – Escrevendo no pentagrama o trecho de
Implorando
Escreva no pentagrama o trecho de Implorando executado na atividade anterior.

Figura 8.2

6

Para completar, realize a atividade para fazer em casa 8.1!

Aula 3

Atividade 8.8 – Relembrando o trecho de Implorando
Você e os colegas relembrarão o trecho de Implorando executado na aula 2. Toque o trecho com
o educador algumas vezes e aproveite para tirar suas dúvidas.

Atividade 8.9 – Atividade lúdico-musical
Utilizando o seu corpo como instrumento. Observe os exercícios escritos e siga as orientações.
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Exercício a
Execute a partitura a seguir utilizando palmas e pés.
Exercício b
Agora, utilize voz e palmas.
Exercício c
Por fim, crie, com auxílio do educador, uma sequência de figuras rítmicas utilizando voz e pés.

Atividade rítmica lúdica
Exercício a)
Palmas

Pés

Exercício b)
Palmas

Voz

Exercício c)

Criar sequência rítmica utilizando voz e pés.

Figura 8.3
figura 8.4 do livro do educador

Atividade 8.10 – Executando o segundo trecho de
Implorando
Nesta atividade você executará o segundo trecho da 1ª parte da melodia de Implorando.
Exercício extra a
Escute e observe com atenção o trecho que o educador executará.
Exercício extra b
Agora você executará essa parte com o educador. Tire suas dúvidas antes de passar para o próximo
exercício.
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Exercício extra c
O educador tocará a parte restante do trecho. Apenas observe.
Exercício extra d
Agora toque a parte restante e em seguida toque o trecho todo, mas com a orientação do educador.

Atividade 8.11 – Praticando
Pratique a melodia da 1ª parte de Implorando com as dinâmicas p (piano) e f (forte).
Exercício a
Pratique com o educador a melodia em f (forte).
Exercício b
Em seguida, pratique a melodia em p (piano).
Exercício c
Faça as dinâmicas em diferentes momentos da melodia com o educador.

6

Realize a atividade para fazer em casa 8.2!

Aula 4

Atividade 8.12 – Relembrando a primeira parte da melodia
Você vai relembrar a melodia da 1ª parte de Implorando.
Exercício extra a
Corrija com o educador a atividade para fazer em casa 8.2. Reescreva os trechos da melodia, caso
não estejam escritos corretamente.
Exercício extra b
Toque a melodia com o educador algumas vezes até que esteja executando com facilidade.
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importante que uma melodia seja praticada várias vezes para que o
6 Éinstrumentista
a execute com qualidade e segurança.

Atividade 8.13 – Executando um arranjo
Você executará um arranjo da 1ª parte de Implorando. Siga as instruções do educador.

Implorando
Acompanhamento melódico da 1ª Parte
Andante

Acompanhamento melódico
1

3

2

1.

2.

Acompanhamento melódico
2

1
2

3

2

4

Obs: O acompanhamento melódico foi escrito junto com a melodia para facilitar a entrada dos acompanhadores.
Figura 8.4
figura 8.6 do livro do educador

Atividade 8.14 – Escrevendo sobre o compositor
Exercício a
Escreva em poucas linhas o que você sabe sobre Anacleto de Medeiros.
Exercício b
Se desejar, comente com o educador e os colegas sobre o que escreveu.
Exercício c
Relembre com o educador um pouco da história de Anacleto.
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6

Realize a atividade para fazer em casa 8.3!

materiais utilizados nesta unidade
• Papel pautado (com pentagrama musical)
• Lápis preto e borracha

atividades para fazer em casa
Atividade 8.1
Com base no que foi estudado na Aula 1, responda as perguntas a seguir.
a) Onde nasceu Anacleto de Medeiros?
___________________________________________________________________
b) Quem foi o primeiro professor de Anacleto?
___________________________________________________________________
c) Que instrumentos Anacleto tocava?
___________________________________________________________________

Atividade 8.2
Escreva em um pentagrama a primeira parte da melodia de Implorando.

Atividade 8.3
Escreva em 8 compassos de 2/4 uma sequência rítmica, utilizando mínima, semínima e o grupo de
duas colcheias. Depois pratique, cantando com a sílaba “tá”.

82

Livro do aluno do Projeto Guri - Bandolim

BandolIm
UNIDADE 9

a polca e a flor
Acompanhamento, ritmo e melodia de Flor amorosa
Nesta unidade serão trabalhados aspectos de acompanhamento cifrado, ritmo e melodia.
A maioria das atividades parte da polca Flor amorosa, de Antônio Callado.
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Aula 1

Atividade 9.1 – Apreciação da polca O gato e o canário Pixinguinha
Nesta atividade você fará a apreciação de uma polca. Escute atentamente a música e realize os
exercícios a seguir.
Exercício a
Após o término da música, escreva um título que você imagina que essa música poderia ter, sem
a preocupação de acertar o nome:
___________________________________________________________________________________
Exercício b
Converse com o educador sobre o nome da música e o compositor.
toda polca apresenta um andamento rápido. Há polcas mais lentas,
6 Nem
como poderão ver em apreciação na aula 2.

Atividade 9.2 – Batida de polca
Pratique várias vezes, seguindo as orientações do educador, a atividade lúdica com divisão rítmica
de uma batida da polca, relembrando os nomes de algumas partes do bandolim.
Exercício a
Cante com o educador o exercício, falando os nomes das partes do instrumento.
Exercício b
Repita o exercício a, desta vez andando pela sala e marcando a semínima com os pés a cada passo.
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Exemplo A
Ca

-

sa

Tras

-

te

Mão

Bo

-

ca

Fun

-

do

Tam

e

Tar

-

ra

-

cha

po

Ras

-

ti

-

lho

Exemplo B
-

Exercício b)

Figura 9.1

Atividade 9.3 – Execução da batida de polca
Você executará agora uma batida de polca com o acorde C. Siga as instruções do educador.

Obs.: O aluno deverá segurar a posição do acorde C do começo ao fim do exercício
Palhetada para baixo
Palhetada para cima

Figura 9.2

Aula 2

Atividade 9.4 – O acorde de Sol com sétima
Nesta atividade você aprenderá uma posição do acorde G7, que deve ser feito da seguinte maneira: dedo 3 na 1ª corda e 3ª casa, dedo 1 na 2ª corda e 2ª casa, dedo 2 na 3ª corda e 3ª casa,
conforme a partitura mostra.
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Exercício a
Faça com o educador a posição do acorde G7 e converse com ele sobre a diferença da posição do
acorde G.
Exercício b
Pratique com o educador a mudança do G7 para o C fazendo a batida de polca. Na mudança, o
dedo 3 não deve sair da 1ª corda e 3ª casa.
Exercício a)
3

2

1
2

1

Exercício b)

Exemplo A

Exemplo B

Figura 9.3

Atividade 9.5 – O acorde de Fá
Agora você aprenderá uma posição do acorde F, que deve ser feito da seguinte maneira: dedo 3
na 2ª corda e 3ª casa, dedo 2 na 3ª corda e 3ª casa, dedo 1 na 4ª corda e 2ª casa.
Exercício a
Faça com o educador a posição do acorde F e comente com ele sobre a semelhança da posição
do acorde C.
Exercício b
Pratique com o educador a mudança do F para o C fazendo a batida de polca. A primeira corda
não deve ser tocada no acorde F.
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Exercício a)
3
2
1

Exercício b)

Exemplo A

Exemplo B

Figura 9.4

Atividade 9.6 – Apreciação de Flor amorosa - Antônio
Callado
Neste momento você fará a apreciação da 1ª parte da melodia da música Flor amorosa, uma polca
de Antônio Callado. A melodia será executada pelo educador.
Callado nasceu em 1848. Compôs mais de 60 músicas, sendo o
6 Antônio
seu maior sucesso Flor amorosa, uma das mais tocadas em rodas de choro

até hoje. Curiosamente, Callado não viu essa música ser editada pois faleceu um
mês antes, em março de 1880, vítima de meningite.

Atividade 9.7 – Acompanhamento de Flor amorosa em
grupos
Você e os colegas farão um acompanhamento com acordes da música Flor amorosa. O educador
vai dividir a turma em grupos.
Exercício a
Pratique a sequência de acordes do acompanhamento com o educador. Esteja atento para tocar
somente o acorde designado para seu grupo.
Exercício b
Faça o acompanhamento com acordes enquanto o educador toca a melodia.
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Melodia

Turma azul

Turma amarela

Turma verde

Melodia

Turma azul

Turma amarela

Turma verde

Figura 9.5
figura 9.6 do livro do educador
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Realize a atividade para fazer em casa 9.1!

Aula 3

Atividade 9.8 – Ditado rítmico: semínima e colcheia em
2/4
Agora você fará exercícios de ditado rítmico. O educador cantará o ditado utilizando a sílaba tá
para cada figura escrita. Siga as instruções dele para a realizar os exercícios.
Exercício a
O exercício será cantado quatro vezes pelo educador com um pequeno intervalo a cada vez que
ele cantar. Nos intervalos, escreva o que você conseguiu registrar do exercício.

88

Livro do aluno do Projeto Guri - Bandolim

Exercício b
Agora o educador cantará três vezes com intervalos. Escreva as figuras.
Exercício c
Qual dos dois ditados corresponde à divisão da batida de polca estudada? Converse com o educador a respeito.

Atividade 9.9 – Acompanhamento de Flor amorosa com
acordes
Trabalharemos agora o acompanhamento de Flor amorosa com acordes. Você deve fazer o acompanhamento lendo as cifras. Utilize a batida de polca estudada.
Exercício a
Pratique a sequência de acordes com o educador até que você esteja executando com facilidade.
Exercício b
Faça o acompanhamento enquanto o educador toca a melodia

Figura 9.6
figura 9.8 do livro do educador

Atividade 9.10 – Exercício rítmico: colcheia e pausa de
colcheia
Você fará exercícios rítmicos utilizando colcheia e pausa de colcheia. O educador escreverá os
exercícios a e b na lousa. Após a execução do exercício a, compare ao exercício b. Perceba que eles
são parecidos, mas você não baterá palma no momento da pausa.
Exercício a
Você deve bater palmas em todas as colcheias, contando 1 na primeira colcheia, pronunciando a
vogal “e” na segunda colcheia, contando 2 na terceira colcheia e pronunciando a vogal “e” na
quarta colcheia, e assim seguindo nos compassos seguintes.
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Exercício b
Repita o procedimento do exercício anterior sem a palma onde houver pausa.
Exercício c
Faça outras combinações com colcheias e pausas de colcheia, propostas pelo educador.

6

Realize a atividade para fazer em casa 9.2!

Aula 4

Atividade 9.11 – Trecho da melodia de Flor amorosa
Nesta atividade você executará um trecho (1º trecho) da melodia da 1ª parte de Flor amorosa.

1º Trecho

2

1

1
4

3

3

1

3

3

2
1

3

2

Figura 9.7
figura 9.10 do livro do educador

Exercício a
Observe o trecho escrito, imaginando onde as notas são tocadas no bandolim.
Exercício b
Toque a melodia junto com o educador. Tire suas dúvidas. O exercício deve ser realizado devagar.

Atividade 9.12 – Antônio Callado
Você conhecerá um pouco sobre o compositor e instrumentista Antônio Callado.

Atividade 9.13 – Primeira parte de Flor amorosa
Agora você executará a melodia completa da 1ª parte de Flor amorosa.
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Exercício a
Observe, na partitura, o trecho estudado na atividade 9.11 e compare ao trecho restante (2º trecho).
Exercício b
Pratique com o educador a melodia da 1ª parte. Tire suas dúvidas

Bandolin

1

1
4

2º Trecho

3

3

4

3

3

1

2

1

3

1

1

2

3

2

3

1º Trecho

3

1

3

2º Trecho

2

2

2

1
3

Figura 9.8
figura 9.11 do livro do educador
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Realize a atividade para fazer em casa 9.3!

materiais utilizados nesta unidade
• Papel pautado ou folha de sulfite com pentagramas
musicais desenhados
• Lápis preto e borracha
• CD 048 - Som Pixinguinha

atividades para fazer em casa
Atividade 9.1
Você se lembra da sequência de acordes praticada na última atividade da aula 2? Escreva a sequência cifrada do começo até onde você consegue se lembrar.
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Figura 9.9

Atividade 9.2
O educador entregará a você a partitura da melodia da 1ª parte de Flor amorosa. Copie a partitura
numa folha pautada, imaginando onde as notas são tocadas no bandolim.

Atividade 9.3
Faça uma pesquisa sobre Antônio Callado e escreva em poucas linhas o que você encontrou. Você
pode utilizar informações que foram estudadas na aula 4.
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

desafio
Desafio 9.1
Referente a atividade 9.9. Componha uma melodia em 8 compassos de 2/4 utilizando a escala e o arpejo de Dó maior e as figuras mínima e colcheia.

Figura 9.10

92

Livro do aluno do Projeto Guri - Bandolim

BandolIm
UNIDADE 10

Hora da revisão
Fixação dos conteúdos
Esta unidade revisita os principais conteúdos trabalhados até agora e introduz alguns
novos elementos: variação melódica, trêmolo, pausa de semibreve e a função de algumas
partes do bandolim.
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Aula 1

Atividade 10.1 – Revisão de Marcha soldado
Recorde a melodia de Marcha soldado. Ela deve ser executada com palhetada alternada. Siga as
orientações do educador e realize os exercícios de acordo com o grupo que você estiver.
Exercício a
Observe a melodia escrita, lembrando onde as notas são tocadas no instrumento.
Exercício b
Os alunos do grupo A devem executar a melodia conforme as indicações de dinâmica da partitura
correspondente. O grupo B deve escutar atentamente.
Exercício c
Os alunos do grupo B devem executar a melodia conforme as indicações de dinâmica da partitura
correspondente. O grupo A deve escutar atentamente.

Educador

Turma A

Turma B

Educador

Turma A

Turma B

Figura 10.1
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Atividade 10.2 – Apreciação de variação melódica
Você fará a apreciação de uma variação melódica de Marcha soldado que será executada pelo
educador. Antes, converse com o educador sobre o conceito de variação melódica.
Exercício a
O educador tocará a variação melódica. Escute atentamente.
Exercício b
Converse com o educador e os colegas a respeito das diferenças entre a melodia como conheciam
e a variação melódica apresentada.

Atividade 10.3 – Notação da variação melódica
Agora você deve escrever no pentagrama a variação melódica executada pelo educador. O educador escreverá na lousa enquanto você copia. Coloque também a digitação ao lado das notas. Ao
final, confira com o educador se você escreveu corretamente.

Atividade 10.4 – Execução de variação melódica
Nesta atividade você executará a variação melódica de Marcha soldado. Utilize a melodia por você
escrita na atividade anterior. Toque em um andamento lento, junto com o educador.

6

Realize a atividade 10.1 para fazer em casa!

Aula 2

Atividade 10.5 – Leitura rítmica
Nesta atividade você realizará exercícios de leitura utilizando as figuras estudadas e suas respectivas pausas. Comece revisando a atividade 10.1 para fazer em casa.
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Exercício a
Trabalhe a partitura a seguir, utilizando semibreves e mínimas
Exercício b
Agora com mínimas, semínimas e colcheias.

Exercício A

Exercício B

Figura 10.2
figura 10.3 do livro do educador

Exercício extra
Com apoio do educador, crie um exercício contendo as figuras e as pausas estudadas.

Figura 10.3

Atividade 10.6 – Revisão de Dó Ré Mi Fá
Você relembrará a melodia de Dó Ré Mi Fá. Pratique com o educador e tire suas dúvidas.

3

0

1

2

3

4

2

1

Figura 10.4

Atividade 10.7 – Arranjos de Dó Ré Mi Fá
Você fará arranjos de Dó-Ré-Mi-Fá utilizando algumas figuras rítmicas estudadas. Siga as orientações do educador e realize os exercícios de acordo com o grupo que fizer parte.
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Exercício a
O grupo A toca a melodia e O grupo B o Acompanhamento 1.
Exercício b
O grupo A toca a melodia e O grupo B o Acompanhamento 2.
Exercício extra c
O grupo B toca a melodia e O grupo A o Acompanhamento 1.
Exercício extra d
O grupo B toca a melodia e O grupo A o Acompanhamento 2.

Acompanhamento 1

Melodia
3

0

1

2

3

4

2

1

Acompanhamento 2

Figura 10.5
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Realize a atividade 10.2 para fazer em casa!

Aula 3

Atividade 10.8 – Notação de Implorando
Nesta atividade você escreverá no pentagrama a melodia da 1ª parte de Implorando, de Anacleto
de Medeiros. Escreva junto com o educador e tire suas dúvidas.

Atividade 10.9 – Execução de Implorando
Agora você executará com o educador a melodia da 1ª parte de Implorando. Utilize a melodia por
você escrita na atividade anterior. Aproveite para revisar as atividades feitas em casa.
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Exercício extra a
Toque a melodia com o educador e tire suas dúvidas.

Exercício extra b
Mostre a sua variação melódica ao educador e converse com ele sobre o resultado e outras possibilidades.
Exercício extra c
Converse com o educador e os colegas sobre Anacleto de Medeiros.

Atividade 10.10 – Trêmolo
Você aprenderá a executar o trêmolo. Escute a explicação do educador e em seguida realize alguns
exercícios.
Exercício a
Observe atentamente o educador que tocará o trecho escrito em trêmolo
Exercício b
Toque o trecho uma vez com trêmolo e repita sob orientação do educador.

Nota: O educador pode sistematizar a execução do tremolo, orientando os alunos a tocarem 4 vezes cada nota escrita.
Exemplo: No 1º compasso os alunos tocarão 4 vezes para cada nota Lá escrita

Figura 10.6

Atividade 10.11 – Arranjo de Implorando
Nesta atividade você tocará um arranjo da primeira parte de Implorando. O grupo A deve executar
a melodia e o grupo B o acompanhamento em trêmolo. Siga as orientações do educador e toque
de acordo com o grupo que estiver.

98

Livro do aluno do Projeto Guri - Bandolim

1.

2.

Figura 10.7

6

Realize a atividade 10.3 para fazer em casa!

Aula 4

Atividade 10.12 – Revisão sobre as partes do bandolim
Comece revisando as atividades para fazer em casa. Relembre as partes do bandolim e converse
com o educador sobre a função das tarraxas e dos trastes.

Atividade 10.13 - Composição
Você realizará uma composição utilizando os seguintes itens: 8 compassos de 2/4, a escala e o
arpejo de Dó maior e as figuras rítmicas mínima, semínima e o grupo de duas colcheias. Peça para
o educador escrever os itens na lousa para que você possa consultar. Ao final da atividade você
pode executar a sua melodia, se desejar, ou pedir ao educador que a execute.
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materiais utilizados nesta atividade
• Papel pautado, papel sulfite, lápis e borracha

atividades para fazer em casa
Atividade 10.1 - Para ser realizada após a aula 1
Em uma folha em branco desenhe as figuras rítmicas estudadas até o momento com os respectivos nomes

Atividade 10.2
a) Escreva em poucas linhas o que você sabe sobre Anacleto de Medeiros.
__________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
b) Escreva uma variação melódica para a melodia da primeira parte de Implorando.

Atividade 10.3
a) Escreva o nome das partes do bandolim que você lembra.
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
b) Para que servem as tarraxas? E os trastes?
__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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André Ribeiro
Bacharel em música popular pela Universidade Estadual
de Campinas, o bandolinista André Ribeiro já se
apresentou ao lado de artistas como Alessandro Penezzi
e Izaías Bueno de Almeida. Tocou o Concerto em Sol
Maior para dois bandolins, de Antonio Vivaldi, com a
Orquestra Sinfônica da Unicamp. Em 2009, venceu o 8º
Prêmio Nabor Pires Camargo-Instrumentista. Em 2008,
lançou o disco “Abrideira” com o grupo Fina Estampa
e, em 2012, o disco “De Três em Três” com o Conjunto
Subindo a Ladeira.

ISBN 978-85-63941-16-9

Projeto Guri, 18 anos. Referência na música e na vida.
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