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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 a tuba é o membro mais jovem da
seção dos metais, tendo sido inventada por volta de 1820.
Ela toca as notas mais graves e é construída em diversos tamanhos e alturas, podendo possuir de três a cinco válvulas
(pistos). O Sousafone é um tipo de Tuba que é apoiada nos
ombros e a campana direcionada para frente.
Peça para o educador contar mais sobre a história e os antepassados da tuba!

TubA
UNIDADE 1

O Som da ‘Metaleira’
As propriedades do som na família dos metais
Para tocar o nosso instrumento corretamente, vamos aprender nesta unidade a postura
ideal do corpo e da embocadura para tocá-lo, bem como conhecer as diferenças existentes entre os sons dos instrumentos musicais.

Aula 1

Atividade 1.1 – Reconhecendo os sons da metaleira
Exercício a
Nesta atividade você ouvirá várias melodias com diferentes instrumentos. Com o auxílio do educador, tente identificar a qual instrumento pertence o som ouvido e escreva os nomes nas linhas
abaixo:
Apreciação 1 ______________________________________________________________________
Apreciação 2 _____________________________________________________________________
Apreciação 3 ______________________________________________________________________
Apreciação 4 _____________________________________________________________________
Apreciação 5 _____________________________________________________________________
ao educador qual é a função da surdina para os instrumentos
6 Pergunte
de metal!
uma pesquisa sobre as diferenças existentes entre a tuba e o
6 Realize
sousafone!
tiver dúvida sobre o significado da palavra embocadura, pergunte
6 Seao você
educador.
ao educador por que os instrumentos musicais são divididos
6 Pergunte
por famílias.
com dúvida? Peça para o educador mostrar novamente as diferenças
6 Ficou
sonoras entre os instrumentos.

Atividade 1.2 – “Abelhinha”
Por meio dessa atividade chamada “abelhinha” (buzzing) você aprenderá como produzir o primeiro som no seu instrumento.

8
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Pergunte ao educador o significado da palavra buzzing.

Exercício a
Realize a ‘abelhinha’ (vibração dos lábios com e sem o bocal) seguindo as orientações do educador e do passo a passo descritos a seguir.

Quadro 1 - Produção da ‘abelhinha’ (buzzing) sem e com bocal
1 – Umedecer os lábios;
2 – Trazer os lábios juntos, como se estivesse dizendo a letra “M”;
3 – Relaxar o maxilar para separar as arcadas dentárias, superior e inferior;
4 – Elaborar um sorriso de forma que os cantos da boca fiquem firmes;
5 – Direcionar a coluna de ar através do centro dos lábios produzindo assim a

“abelhinha” SEM O BOCAL, articulando com as sílabas “toh”, “tah” ou “tu”;
6 – Posicionar o bocal no centro dos lábios de acordo com as imagens referentes ao

seu instrumento (ver a seguir);
7 – Respirar profundamente através dos cantos da boca;
8 – Iniciar a ‘abelhinha’ COM BOCAL começando com as sílabas “toh”, “tah” ou “tu”;
9 – O buzzing (“abelhinha”) deve estar centrado e compacto.

atentamente o posicionamento da embocadura nas imagens a
6 Observe
seguir.

Figura 1.1
fig. 1.7 do livro do educador
Abelhinha sem bocal

Figura 1.2
fig. 1.8 do livro do educador
Abelhinha com bocal
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Figura 1.3
figura 1.29 do livro do educador
Postura corporal – mão direita

Figura 1.4
figura 1.30 do livro do educador
Postura corporal – mão esquerda

Figura 1.5
figura 1.31 do livro do educador
Postura corporal – tocando

Figura 1.6
figura 1.32 do livro do educador
Postura corporal – respirando
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Figura 1.7
figura 1.33 do livro do educador
Postura corporal – sentado

Exercício b
Com a ajuda do educador, toque o primeiro som no seu instrumento. Observe as orientações
do Quadro 1 e as imagens da Postura Corporal para um perfeito posicionamento do corpo e da
embocadura.
em casa a ‘abelhinha’ sem bocal, pois assim você fortificará sua
6 Realize
embocadura e aprenderá mais rápido a sequência de procedimentos para

a produção do som.
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Aula 2

Atividade 1.3 – Alongando
Tocar um instrumento musical é também uma atividade física, por isso, iremos aprender a importância do alongamento antes de tocá-lo.

Figura 1.8
figura 1.34 (a) do livro do educador

Figura 1.10
figura 1.34 (c) do livro do educador

12

Figura 1.9
figura 1.34 (b) do livro do educador

Figura 1.11
figura 1.34 (d) do livro do educador

Livro do aluno do Projeto Guri - Tuba

Figura 1.12
figura 1.34 (e) do livro do educador

Figura 1.13
figura 1.34 (f) do livro do educador

bom alongamento aquece, relaxa, fortalece e prepara a musculatura
6 Um
para as atividades; e também ajuda na prevenção de lesões musculares.
esqueça: forçar o alongamento pode causar lesões nos músculos e
6 Não
tendões. Não ultrapasse o seu limite!

Atividade 1.4 – A nota Fá
Tente tocar seu instrumento imitando o som que o educador está produzindo.

Figura 1.14
figura 1.38(b) do livro do educador
Posição do pisto
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você tiver dúvida em como segurar o instrumento, peça ajuda ao
6 Seeducador.
esqueça de realizar o ‘passo a passo’ do quadro 1 para a produção
6 Não
de som no instrumento.
Exercício a
Pratique a produção do som no seu instrumento seguindo as orientações do educador. Ele indicará o início e o final de cada execução.
1 - Realize a ‘abelhinha’ sem bocal
2 - Realize a ‘abelhinha’ com bocal
3 - Toque o seu instrumento

Figura 1.15
figura 1.39 do livro do educador

Atividade 1.5 – Primeira execução
Nesta atividade você tocará a nota aprendida acompanhando a melodia tocada pelo educador.
Siga as orientações dele.

Atividade 1.6 – Símbolos musicais
Aprenderemos agora o significado e a importância de alguns símbolos musicais.

Figura 1.16
figura 1.42 do livro do educador
Pentagrama

6
14

É no pentagrama que escrevemos as notas musicais.
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Figura 1.17
figura 1.43 do livro do educador
Clave de Sol

Figura 1.18
figura 1.44 do livro do educador
Clave de Fá

Figura 1.19
figura 1.45 do livro do educador
Semibreve

6

Figura 1.20
figura 1.46 do livro do educador
Pausa de semibreve

Pergunte ao educador o papel das claves na escrita musical.

Exercício a
Desenhe várias claves de Sol e de Fá nos pentagramas abaixo. Siga o exemplo.

Figura 1.21
figura 1.47 do livro do educador

Figura 1.22
figura 1.48 do livro do educador
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Aula 3

Atividade 1.7 – Atividade lúdico-musical
É hora de criar, imitar e improvisar para aprendermos sobre a importância da sincronização das
frases musicais quando tocamos todos juntos. Siga as orientações do educador.

Atividade 1.8 – Localizando a nota Fá
Nesta atividade você aprenderá a localização e a grafia no pentagrama da primeira nota que você
aprendeu a tocar.
Exercício a
Observe o passo a passo do quadro 1 e realize as atividades a seguir.

Figura 1.23
figura 1.50 do livro do educador

Figura 1.24
figura 1.51 do livro do educador

Figura 1.25
figura 1.52 do livro do educador

fique com dúvidas a respeito do posicionamento da sua embocadura.
6 Não
Pergunte ao educador!
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Observe na figura abaixo onde está localizada a nota Fá que você executou anteriormente:

Figura 1.26
figura 1.53 do livro do educador

Exercício b
Escreva a nota Fá nos compassos vazios no pentagrama abaixo. Use a figura da semibreve (fig.
1.19 do seu livro).

Figura 1.27
figura 1.54 do livro do educador

muito bem o posicionamento da nota Sol no pentagrama na fig.
6 Observe
1.26 do seu livro.
ao educador o que são barras de compasso e a utilidade para
6 Pergunte
a música.

Atividade 1.9 – Completando a melodia
Nesta atividade você tocará a nota Fá acompanhando a melodia tocada pelo educador. Siga as
orientações dele.
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Aula 4

Atividade 1.10 – Praticando detalhes
Nesta atividade você fortalecerá sua embocadura por meio do revezamento de atividades de ‘abelhinha’ e execução do seu instrumento. Siga as orientações do educador.

6

Deixe a embocadura pronta para tocar durante a contagem do educador.

Exercício a
Toque o exercício abaixo e observe onde a nota musical está escrita.

Figura 1.28
figura 1.56 do livro do educador

Atividade 1.11 – Exercitar é preciso
Nesta atividade você tocará a nota Fá acompanhando a melodia tocada pelo educador. Siga as
orientações dele.

Atividade 1.12 – Descobrindo possibilidades sonoras
Agora você utilizará a nota que aprendeu para criar fragmentos musicais, para que os outros
alunos repitam. Preste muita atenção às orientações do educador, seja criativo e divirta-se com a
atividade.
esqueça de produzir um bonito som para imitar o colega ou o
6 Não
educador.

Materiais utilizados nesta unidade
• Aparelho de som.
• CD0112 – Grandes Compositores da Música Clássica –
Mussorgsky.
• LV030 – A orquestra Tintim por Tintim – CD anexo.
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Atividade para fazer em casa
Atividade 1.1
No dia a dia ouvimos muitas músicas em diferentes lugares, como em nossa casa, no colégio e na
igreja, por exemplo. Gostamos de músicas com diferentes estilos tais como o pop, o rock, orquestral, funk, gospel, entre outros.
De acordo com seu hábito de escuta musical, pesquise três musicas que possuem instrumentos da
família dos METAIS na sua composição.
A) Música: _________________________________________________________________________
Nome do grupo: ____________________________________________________________________
Instrumentos de metais que você ouviu:________________________________________________
__________________________________________________________________________________

B) Música:_________________________________________________________________________
Nome do grupo:____________________________________________________________________
Instrumentos de metais que você ouviu:________________________________________________
__________________________________________________________________________________

C) Música:_________________________________________________________________________
Nome do grupo:____________________________________________________________________
Instrumentos de metais que você ouviu:________________________________________________
__________________________________________________________________

Livro do aluno do Projeto Guri - Tuba
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TubA
UNIDADE 2

O som e o silêncio
A execução das pausas e das notas musicais
Aprenderemos nesta unidade a correta forma de respirar para a produção do som em
nosso instrumento, bem como, a importância do som e do silêncio para a música.

Livro do aluno do Projeto Guri - Tuba
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Aula 1

Atividade 2.1 – Personagens
Nesta atividade aprenderemos como os instrumentos podem representar ‘personagens’ em uma
determinada obra musical. Siga as orientações do educador e divirta-se.
todos os instrumentos - ‘personagens musicais’ - tocam ao mesmo
6 Nem
tempo na música, e para que isso aconteça deve haver o respeito ao som

e ao silêncio!

Exercício a
Responda às questões a seguir de acordo com a apreciação e as orientações do educador:
Nome da música:___________________________________________________________________
Nome do autor:____________________________________________________________________
mais informações, pesquise sobre a existência de diferentes
6 Para
tamanhos do instrumento que você toca!

Atividade 2.2 – Vamos soprar
Todos sabem que precisamos respirar para viver, mas nós, músicos, que tocamos instrumentos de
sopro, precisamos de um tipo especial de respiração adequada ao nosso instrumento .
Aprenderemos nesta atividade a forma adequada de respirar para tocar o nosso instrumento.
Exercício a
Realize as atividades a seguir conforme orientação do educador.

Figura 2.1
figura 2.3 do livro do educador
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6

A qualidade do nosso som está relacionada ao uso correto da respiração!

faça os exercícios de respiração por longos períodos, pois eles podem
6 Não
provocar tontura!

Atividade 2.3 – Duas notas
Agora você irá treinar a respiração enquanto toca o instrumento. Siga as orientações do educador.
que a segunda nota não falhe, mantenha a formação da embocadura
6 Para
durante a respiração!

Aula 2

Atividade 2.4 – Vamos escrever
Quando tocamos uma música precisamos respeitar os momentos em que devemos tocar e os
momentos em que devemos ficar em silêncio.
Vamos entender isso tocando os próximos exemplos conforme orientação do educador.
Exercício a
Agora vamos treinar como escrever a pausa que executamos nos exercícios anteriores. Capriche!

Figura 2.2
figura 2.8 do livro do educador

Atividade 2.5 – Preparação mental
Nas próximas atividades vamos praticar a execução do som e do silêncio por meio da leitura da
semibreve e de sua respectiva pausa.

Livro do aluno do Projeto Guri - Tuba
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Exercício a
Toque os fragmentos a seguir com atenção. Respeite o ‘som’ e o ‘silêncio’.

Figura 2.3
figura 2.9 do livro do educador

ao educador qual é o tipo de barra de compasso que indica o
6 Pergunte
final de uma música!
Exercício b

Figura 2.4
figura 2.10 do livro do educador

Atividade 2.6 – Berimbau
Nessa atividade você deverá imitar a melodia tocada pelo educador para aprender uma nova
nota musical.
Figura 2.5
figura 2.15(b) do livro do educador)
Posição do pisto - tuba

ao edu6 Pergunte
cador qual é o

nome do compositor e o
nome da música que você
está tocando!
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Aula 3

Atividade 2.7 – Atividade lúdico-musical
Nesta atividade você participará de um jogo chamado jogo das cartas musicais no qual poderá
exercitar as notas aprendidas até o momento por meio da imitação e improviso de fragmentos
musicais. Siga as orientações do educador, seja criativo e divirta-se.

Atividade 2.8 – As partes
dos instrumentos
Para que o nosso instrumento funcione
bem, precisamos realizar nele uma manutenção periódica. Para isso precisamos conhecer quais são as partes que o compõem
e como devemos desmontá-lo.
Acompanhe com atenção a desmontagem
do instrumento realizada pelo educador.
Observe os nomes das partes da tuba no
mapa de instrumento da página 5.

Figura 2.6
figura da página 22 do livro do educador

Procedimentos importantes para a conservação dos instrumentos e
acessórios
1 - Esgotar a saliva existente no instrumento antes, durante e depois das atividades;
2 - Lavar o bocal - parte externa e interna - uma vez por semana usando a ‘escova’

adequada para a limpeza;
3 - Passar uma ﬂanela ou lenço de pano em toda a parte externa do instrumento

antes de guardá-lo;
4 - Lubrificar os pistos, chaves, êmbolo e tubos ao menos uma vez por semana,

sempre usando produtos específicos para os instrumentos de metais.

Livro do aluno do Projeto Guri - Tuba
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Atividade 2.9 – A nota Sol
Imite o educador para praticar a nota Fá e a nova nota Sol.
a embocadura preparada ANTES de realizar a respiração para a
6 Deixe
execução das notas!

Atividade 2.10 – Tocando o Sol
Nessa atividade você acompanhará o educador na execução de algumas melodias. Toque apenas
quando ele indicar.

Aula 4

Atividade 2.11 – Localizando a nota Sol
Como vimos anteriormente, todas as notas musicais são representadas no pentagrama. Então,
está na hora de aprender em que lugar a nova nota que você aprendeu está localizada.
Primeiramente você realizará três atividades imitando o educador e só depois irá realizar o próximo exercício:
Exercícios a, b e c = por imitação
Exercício d
Toque o exercício observando o posicionamento da nova nota.

Figura 2.7
figura 2.31 do livro do educador

musicais podem ser escritas tanto nos espaços quanto nas linhas
6 Asdo notas
pentagrama!
ao educador como se contam as linhas e os espaços do
6 Pergunte
pentagrama!
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Exercício e
Complete os compassos com as figuras solicitadas.

Figura 2.8
figura 2.32 do livro do educador

6

Respeite o posicionamento exato das figuras nas linhas ou nos espaços!

Atividades complementares:
Exercício f

Figura 2.9

Exercício g

Figura 2.10

Exercício h

Figura 2.11

Livro do aluno do Projeto Guri - Tuba
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Atividade 2.12 – Velocidade máxima
Imite o educador e tente executar as notas aprendidas o mais rápido possível, mas não se esqueça
do ritmo da execução.
como as notas podem ser divididas por valores iguais e
6 Perceba
proporcionais!

Atividade 2.13 – Concentração total
Enquanto você toca a sua melodia outras pessoas podem tocar melodias diferentes.
Nesta atividade você terá que se concentrar em sua melodia e também ouvir a melodia tocada
pelo educador para que a música fique sincronizada.
no ritmo para não se perder nas contagens das pausas e
6 Concentre-se
para não sair do tempo enquanto toca a melodia!

Figura 2.12
figura 2.34 do livro do educador

Materiais utilizados nesta unidade
• Aparelho de som.
• CD0112 – Grandes Compositores da Música Clássica Mussorgsky
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Atividade para fazer em casa
Atividade 2.1
Pesquise e complete a figura com os nomes das partes dos instrumentos:

Figura 2.13
Figura 2.35 do livro do educador
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Desafio
Desafio 2.1
Esta atividade está voltada para o fortalecimento da embocadura e do ritmo da
respiração durante a execução. A dificuldade está no número de notas que deverão
ser tocadas e para isso a concentração em todos os detalhes será fundamental.
Exercício a

Figura 2.14
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TubA
UNIDADE 3

Sensações
A apreciação das diversas emoções que as músicas transmitem
As músicas mexem com os nossos sentimentos enquanto a ouvimos. Podemos ficar alegres, tristes ou apaixonados ouvindo música. Nesta unidade poderemos descobrir, por
meio da apreciação, improviso e execução, as diversas emoções que a música pode nos
proporcionar.
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Aula 1

Atividade 3.1 – Sensações
Nesta atividade ouviremos algumas músicas para que você consiga perceber e identificar as emoções sentidas durante a apreciação.
Exercício a
Selecione quais sensações foram sentidas durante a apreciação. Você pode marcar mais de uma
‘sensação’ para cada música.
Música 1 - Nome __________________________________________________________________
Compositor________________________________________________________________________
Sensações:
( ) Alegria ( ) Saudade ( ) Medo ( ) Tristeza ( ) Raiva ( ) Paz ( ) ______________________
Música 2 - Nome __________________________________________________________________
Compositor________________________________________________________________________
Sensações:
( ) Alegria ( ) Saudade ( ) Medo ( ) Tristeza ( ) Raiva ( ) Paz ( ) ______________________
Música 3 - Nome __________________________________________________________________
Compositor________________________________________________________________________
Sensações:
( ) Alegria ( ) Saudade ( ) Medo ( ) Tristeza ( ) Raiva ( ) Paz ( ) _______________________

Atividade 3.2 – A nota Mi bemol
Nesta atividade, por meio da imitação do educador, você aprenderá a executar uma nova nota
musical.

6
32

Pergunte ao educador sobre a função do bemol em uma nota musical!

Livro do aluno do Projeto Guri - Tuba

Figura 3.1
figura 3.4 (b) do livro do educador
Posição do pisto

as orientações do educador e não se esqueça da correta postura
6 Siga
corporal e da embocadura para uma execução com qualidade!

Atividade 3.3 – Aquarela
Com as três notas que aprendemos já podemos tocar uma melodia muito conhecida. Siga as
orientações do educador para conseguir tocá-la com clareza.
trazer para a próxima aula a Atividade 3.1 para fazer em casa.
6 Procure
Peça o auxílio do educador se não conseguir realizar a pesquisa!

Aula 2

Atividade 3.4 – Tônica das escalas
Nesta atividade você tocará a nota aprendida acompanhando a melodia tocada pelo educador.
Siga as orientações dele.
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ao educador o que é uma escala musical e qual a nota mais
6 Pergunte
importante de uma escala.

Atividade 3.5 – O Mi bemol no pentagrama
Toque o próximo exercício e preste atenção no posicionamento da nova nota no pentagrama.
Exercício a
Nova nota
Mi bemol

Figura 3.2
figura 3.16 do livro do educador

Exercício b
Antes de tocar o exercício, escreva o que está sendo pedido nos compassos em branco.
Nova nota
Mi bemol

Pausa de
semibreve

Figura 3.3
figura 3.17 do livro do educador

Aula 3

Atividade 3.6 – Atividade lúdico musical
Nesta atividade, por meio da imitação e composição, você estimulará sua criatividade e percepção
rítmica. Siga as orientações do educador, seja criativo e divirta-se!
pode sofrer influência do modo como os colegas tocam, ou
6 Oseja,improviso
durante um improviso nós somos influenciados pelas emoções que

a música está transmitindo!
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Atividade 3.7 – Embocadura forte!
Nesta atividade você executará uma série de exercícios que visam o fortalecimento da embocadura. Respeite os enunciados nas caixas de texto de cada exercício!
Exercício a
Prepare sua embocadura antes
da contagem do educador musical

Figura 3.4
figura 3.21 do livro do educador

Exercício b
Respire pelos 'cantos' da boca
mantendo a embocadura compacta

Figura 3.5
figura 3.22 do livro do educador

Exercício c
Sempre antes de executar uma nota,
ímagine' o som que ela deverá ter, favorecendo
assim a correta formação da embocadura

Figura 3.6
figura 3.23 do livro do educador

Exercício d
Respire nesse ponto
apenas se for necessário

Figura 3.7
figura 3.24 do livro do educador
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Exercício e
Seja preciso na articulação das notas, juntamente
com a mudança de pistos, rotores ou êmbolo

Figura 3.8
figura 3.25 do livro do educador

Aula 4

Atividade 3.8 – Alegre ou triste?
Nesta atividade você acompanhará o educador em duas diferentes melodias. Siga as orientações
dele e observe as diferenças entre as melodias enquanto você toca. Qual é a mais triste? E a mais
alegre? O que as diferencia?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Atividade 3.9 – Compondo música
Nesta atividade, você escreverá sua primeira composição.
Sinal de respiração
Sol

Fá

Mi bemol

Pausa de semibreve

Figura 3.9
figura 3.31 do livro do educador

Exercício a
Escreva sua própria melodia no pentagrama a seguir. Use todas as figuras aprendidas até o momento e exemplificadas na fig. 3.9. Após escrever, toque a melodia para verificar o resultado.
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Figura 3.10
figura 3.33 do livro do educador

Materiais utilizados nesta unidade
• Aparelho de som e objetos percussivos indicados
pelo educador.
• CD 050 – Coleção Folha 50 anos de Bossa Nova – Tom
Jobim
• CD 090 – Coleção Grandes compositores da Música
Clássica – Debussy
• CD 040 – OSESP – Maracatu do Chico Rei – Francisco
Mignone

Atividades para fazer em casa
Atividade 3.1
Pesquise algumas informações importantes sobre a melodia da obra que você tocou na Atividade
3.3.
Nome da música:___________________________________________________________________
Nome do autor da música:___________________________________________________________
Ano da composição:_________________________________________________________________
Curiosidades sobre a obra____________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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Atividade 3.2
Para a resolução da próxima atividade você pode escolher qualquer estilo musical: pop, rock, funk,
gospel, orquestral, sertanejo, pagode, entre outros. Pesquise nas músicas em que você ouve no
dia a dia:
a - Uma música que você julgue ‘alegre’ e ‘divertida’:
Nome da música: ___________________________________________________________________
Nome do cantor ou grupo musical:_____________________________________________________

b - Uma música que você julgue ‘triste’:
Nome da música:____________________________________________________________________
Cantor ou grupo musical:_____________________________________________________________

Desafio
Desafio 3.1
Nesta unidade, aprendemos sobre as emoções transmitidas por uma determinada
música, entretanto, existem composições que nos transmitem mais de uma emoção (raiva, alegria, tristeza, entre outras) durante a sua execução. Pesquise então,
por meio da apreciação de músicas do próprio acervo do Polo, uma música que
apresente mais de uma emoção em sua composição.
Nome da música escolhida:___________________________________________________________
Compositor e número do CD do acervo:________________________________________________
Emoções sentidas durante a apreciação:________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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Em sua opinião, que elementos os compositores usam em uma composição para que a obra apresente mais de uma emoção?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Sugestões de obras do acervo a serem apreciadas para este desafio:
CD 004 – Coleção Folha Clássicos do Jazz – Louis Armstrong
CD 050 – Coleção Folha 50 Anos de Bossa Nova – Antonio Carlos Jobim
CD 072 – Beethoven sinfonias 5 e 7 - OSESP
CD 112 – Grandes Compositores da Música Clássica – Mussorgsky
CD 100 – Grandes Compositores da Música Clássica – Dvorák
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TubA
UNIDADE 4

Quebrando a semibreve
O fracionamento das figuras musicais
Para executar melodias mais elaboradas, precisamos conhecer novas figuras musicais. É
com esse objetivo que a “mínima” será apresentada nesta unidade.

Livro do aluno do Projeto Guri - Tuba

41

Aula 1

Atividade 4.1 – Paisagens sonoras
Quando ouvimos música, não é incomum imaginarmos paisagens ou cenas do cotidiano.
Nesta atividade, você e os colegas irão apreciar duas músicas apresentadas pelo educador. Em
seguida, faça um desenho ou escreva um texto que descreva exatamente a paisagem ou a cena
que você imaginou.
durante a apreciação musical, pois só assim as imagens
6 Concentre-se
surgirão na sua imaginação!

6

Procure trazer para a próxima aula a atividade 4.1 para fazer em casa.

Atividade 4.2 – Percebendo as mínimas
Nesta atividade você deverá imitar o educador para acompanhá-lo em três diferentes melodias.
Siga as orientações dele e toque apenas quando ele indicar.

6

Pergunte ao educador qual é o nome da figura musical que você executou!

Aula 2

Atividade 4.3 – Partes iguais
Todas as figuras musicais podem ser divididas em valores (partes) iguais.
Vamos entender como funciona a divisão da semibreve?
preciso nas mudanças das notas, ou seja, pressione os pistos no
6 Seja
momento exato que você articula a nota!
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Atividade 4.4 – A mínima
Nesta atividade vamos conhecer a figura da mínima e de sua respectiva pausa.
Observe com atenção a tabela a seguir:
TABELA DE VALORES
SEMIBREVE
MÍNIMA
Figura 4.1
figura 4.7 do livro do educador

Figura 4.2
figura 4.8 do livro do educador
Pausa de mínima

Agora vamos praticar a execução por meio da leitura das figuras aprendidas até o momento.
a diferença de posicionamento no pentagrama entre as pausas
6 Observe
de semibreve e de mínima!
Exercício a
Acompanhe na partitura a contagem do educador.
Mínima

1 2 3 4

1

Pausa de mínima

2

3

4

Pausa de semibreve

1 2 3 4

1

2

3

4

1 2 3 4

1

2

3

4

1

2

3

4

Figura 4.3
figura 4.9 do livro do educador
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Exercício b

1 2

3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1

2

3

4 1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

Figura 4.4
figura 4.10 do livro do educador

Aula 3

Atividade 4.5 – Atividade lúdico musical
Nesta divertida atividade, você deverá tocar a metade do valor da nota tocada pelo colega ou pelo
educador. Siga as orientações e divirta-se.

Atividade 4.6 – Revisão das grafias
Agora é a sua vez de escrever no pentagrama.
Exercício a
Complete os pentagramas a seguir com o que está sendo solicitado nas caixas de texto.
Nota Fá
mínima

Nota Sol
semibreve

Pausa
mínima

Nota Mi bemol
semibreve

Figura 4.5
figura 4.14 do livro do educador

Aula 4

Atividade 4.7 – Reforçando a embocadura
Toque os próximos exercícios observando as dicas nas ‘caixas de texto’.
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Pausa de
semibreve

Pausa de
mínima

Exercício a
Mantenha a embocadura formada
durante as pausas e respire pelos
cantos da boca

Figura 4.6
figura 4.15 do livro do educador

Exercício b
Para que haja equilíbrio na execução, não
toque mais forte ou mais fraco que o seu colega

Figura 4.7
figura 4.16 do livro do educador

Exercício c
Mantenh a qualidade sonora
durante a execução

Figura 4.8
figura 4.17 do livro do educador

Exercício d
'Imagine' o som da próxima nota
durante a execução das pausas

Figura 4.9
figura 4.18 do livro do educador
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Exercício e
Forme bem sua embocadura e respire da forma correta
para aperfeiçoar sua emissão do som

Figura 4.10
figura 4.19 do livro do educador

Atividade 4.8 – Bolero
Nesta atividade você tocará uma melodia a três vozes, ou seja, os colegas e o educador estarão
tocando vozes diferentes da sua.
no ritmo e na qualidade sonora para que haja equilíbrio no
6 Concentre-se
grupo!
Bolero
Tuba

Figura 4.11
figura 4.20 do livro do educador

Materiais utilizados nesta unidade
• Aparelho de som
• Lápis, borracha e papel sulfite
• CD 075 – Só Pixinguinha - Zé da Velha e Silvério
Pontes
• CD 072 – Beethoven - Sinfonias 5 e 7 – Osesp
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Atividades para fazer em casa
Atividade 4.1
Escolha uma música que você ouve no seu dia a dia e faça em casa, numa folha de sulfite, um desenho que represente uma paisagem sonora ou um texto que a descreva , como na atividade 4.1.
Nome da Música:__________________________________________________________________
Nome do Compositor:______________________________________________________________

Atividade 4.2 – Cruzadinha direta

Figura 4.12
figura 4.21 do livro do educador
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Desafio
Desafio 4.1
Quando temos que tocar uma música mais longa, precisamos de mais resistência
muscular e concentração para que possamos manter a qualidade sonora durante
toda a música.
Nesta atividade, o desafio é conseguir a excelência na emissão de som, na articulação e no ritmo de todas as notas deste exercício.

Tuba

Figura 4.13
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TubA
UNIDADE 5

A linguagem da metaleira
As diversas formas de se expressar por meio dos instrumentos musicais
Para entender as diferenças entre os gêneros musicais (frevo, jazz, samba, entre outros)
precisamos desenvolver nossa compreensão a respeito das “linguagens musicais”.
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Aula 1

Atividade 5.1 – A metaleira no jazz, frevo e música clássica
Nesta atividade apreciaremos os instrumentos da família dos metais em diferentes linguagens
musicais.
Exercício a
Marque um X nos instrumentos da família dos metais que você identificar durante as apreciações:
Primeira apreciação – Jazz:
( ) Trompete

( ) Trompa

( ) Eufônio

( ) Trombone

( ) Tuba

( ) Trombone

( ) Tuba

( ) Trombone

( ) Tuba

Segunda apreciação – Orquestra sinfônica:
( ) Trompete

( ) Trompa

( ) Eufônio

Terceira apreciação – Orquestra de frevo:
( ) Trompete

( ) Trompa

( ) Eufônio

musical é um termo utilizado para diferenciar os diversos
6 Linguagem
gêneros musicais: frevo, samba, rock, jazz, entre outros. As diferenças

se encontram principalmente na sonoridade (áspera ou delicada, por exemplo) e
nas articulações utilizadas (acentuada, clássica ou com swing, por exemplo).

para a próxima aula a a atividade 5.1 para fazer em casa – veja ao
6 Faça
final desta unidade!

Atividade 5.2 – Separando as vozes
Nesta atividade vamos fortalecer a embocadura com uma série de exercícios com mínimas e semibreves.
alguns momentos os colegas tocarão notas diferentes das suas.
6 Em
Concentre-se na sua execução, mas não deixe de ouvir o conjunto!
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Exercício a
Ouça o intervalo formado com os seus colegas nestes dois momentos

Figura 5.1

Exercício b
Toque a melodia e tente ouvir
onde as vozes se separam

Figura 5.2

Exercício c
Concentre-se nas inversões dos intervalos

Figura 5.3

Aula 2

Atividade 5.3 –
A nota Ré
Nesta atividade, você imitará o educador e executará uma nova nota musical.

Figura 5.4
figura 5.7 b do livro do educador
Posição do pisto
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6

Concentre-se na sincronia entre a articulação e a mudança das notas!

Atividade 5.4 – A nova nota no pentagrama
Exercício a
Agora vamos aprender onde a nova nota musical é escrita no pentagrama.
Nova nota Ré

Figura 5.5
figura 5.10 do livro do educador

Exercício b
Escreva o que está faltando de acordo com as caixas de texto e depois toque a melodia.
Nova nota Ré
(semibreve)

Pausa de Mínima

Tuba

Figura 5.6
figura 5.11 do livro do educador

Aula 3

Atividade 5.5 – Eco melódico
Nesta atividade você tocará várias melodias com os colegas, mas cuidado, pois nem sempre todos tocarão ao mesmo tempo.
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Nova nota Ré
(Mínima)

Exercício a
Aprecie a melodia tocada pelos
seus colegas nesses dois compassos

Tuba
Prepare sua embocadura durante
a contagem do educador.

Enquanto estiver tocando a primeira nota,
'imagine' o som da próxima para uma melhor
emissão do som

Figura 5.7
figura 5.12 do livro do educador

Exercício b

Respeite o ritmo das contagens do
educador para uma perfeita sincronia
entre as vozes

Figura 5.8
figura 5.13 do livro do educador

Exercício c

Sustente o valor integral das notas
para que a melodia fique conectada

Figura 5.9
figura 5.14 do livro do educador

Atividade 5.6 – Manipulando os símbolos musicais
Nesta atividade você criará sua própria melodia. Use todas as notas e as figuras aprendidas até
aqui e registre no pentagrama. Depois toque sua composição para o educador e os colegas.
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Notas: Ré, Mi bemol, Fá e Sol
Figuras: Semibreve, Mínima e respectivas pausas

Figura 5.10
figura 5.18 do livro do educador

Aula 4

Atividade 5.7 – Atividade lúdico musical
Nesta atividade você fará um improviso melódico. Siga as orientações do educador e divirta-se!
Perceba o swing que o educador utiliza quando toca o acompanhamento!

Atividade 5.8 – Bailando
Agora vamos tocar uma música com três vozes diferentes. Ouça o educador e os colegas para
uma melhor sincronia musical.

Figura 5.11
figura 5.20 do livro do educador

Materiais utilizados nesta unidade
• Aparelho de som
• Lousa e giz
• Papel e lápis para cada aluno
• CD 013 - Coleção Folha Clássicos do Jazz – Duke
Ellington
• CD 112 - Coleção Grandes Compositores da Música
Clássica – Mussorgsky
• CD 073 – 100 Anos de frevo (duplo).
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Atividades para fazer em casa
Atividade 5.1
Escolha um dos estilos: jazz, frevo ou música clássica e realize uma pesquisa no acervo de CDs do
Polo que contenha as seguintes informações:
• Estilo escolhido: ___________________________________________________________________
• Nome de capa do CD: ______________________________________________________________
• Nome do Autor(es): ________________________________________________________________
• Nome de uma música que mais lhe agradou: ___________________________________________
• Ano de composição da música escolhida: ______________________________________________
• A formação instrumental que executa a música possui instrumentos da família dos metais?
Quais? ____________________________________________________________________________
• Escreva um texto (um parágrafo) que contenha informações importantes sobre o compositor da
obra escolhida.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
• Escreva um texto ou parágrafo sobre as características percebidas a respeito da articulação e da
sonoridade do grupo.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Sugestões de CDs do acervo a serem utilizados na pesquisa:
Coleção Folha Clássicos do Jazz – CDs Nº 01 a 20 do acervo.
100 anos de frevo (duplo) – CD Nº 73 do acervo.
Coleção Grandes Compositores da Música Clássica – CDs Nº 77 a 116
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Atividade 5.2 – Caça Palavras – horizontal, vertical e
diagonal
Procure alguns exemplos de estilos musicais em que as diferentes LINGUAGENS são usadas:
JAZZ, FREVO, POP, AXÉ, SERTANEJO, ROCK, GOSPEL, CLÁSSICA e BLUES.
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Desafio
Desafio 5.1
A melodia a seguir possui muitos compassos. O desafio está em manter a qualidade em todos
os aspectos que a música merece. Concentre-se na sonoridade, articulação e na precisão rítmica
durante todo o exercício.
Mantenha a qualidade sonora durante todo o exercício

Tuba

Figura 5.12
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TubA
UNIDADE 6

De 1 a 100: a diversidade de tamanho
dos grupos musicais
A execução musical com diversas agrupações instrumentais
Nesta unidade estudaremos a finalidade dos diferentes tamanhos dos grupos musicais,
bem como uma nova figura musical: a semínima.
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Aula 1

Atividade 6.1 – Quantos músicos?
Por meio da apreciação, vocês aprenderão nesta atividade a perceber os diferentes tamanhos dos
grupos musicais.
Exercício a
Aprecie as obras musicais que serão apresentadas pelo educador e faça uma estimativa de quantos músicos cada grupo possui:
Primeira apreciação
( ) 1 músico

( ) 5 músicos

( ) 15 músicos

( ) 25 músicos

( ) 60 músicos

( ) 15 músicos

( ) 25 músicos

( ) 60 músicos

( ) 15 músicos

( ) 25 músicos

( ) 60 músicos

( ) 15 músicos

( ) 25 músicos

( ) 60 músicos

Segunda apreciação
( ) 1 músico

( ) 5 músicos

Terceira apreciação
( ) 1 músico

( ) 5 músicos

Quarta apreciação
( ) 1 músico

( ) 5 músicos

número de integrantes de uma orquestra sinfônica pode variar muito.
6 OPesquise
sobre esta variação e converse com o educador e os colegas

sobre este tema.

desta aula você pode realizar a atividade 6.1 para fazer em casa
6 Depois
ao final desta unidade!

Atividade 6.2 – As amigas mínimas
Vamos tocar agora dois exercícios com a figura da mínima, acompanhando a melodia tocada pelo
educador.
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Exercício a

Figura 6.1

Exercício b
Mantenha o ritmo durante as contagens
para uma perfeita sicronia entre as vozes

Figura 6.2

Aula 2

Atividade 6.3 – As semínimas
Nesta atividade vamos aprender a executar uma nova figura musical: a semínima.

TABELA DE VALORES
Semibreve
Mínima
Semínima
Figura 6.3
figura 6.4 do livro do educador
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Figura 6.4
figura 6.5 do livro do educador
Pausa de semínima

Atividade 6.4 – A leitura das semínimas
Agora vamos executar algumas melodias com semínimas.
Exercício a
Semínima

Pausa de semínima

Tuba
Mantenha a embocadura
bem formada durante a
execução das semínimas

Figura 6.5
figura 6.6 do livro do educador

Exercício b
Tuba

Figura 6.6
figura 6.7 do livro do educador

Exercício c
Seja preciso durante as mudanças de posições
(êmbolo, pistos e rotores) e as articulações entre as notas

Tuba

Figura 6.7
figura 6.8 do livro do educador
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Aula 3

Atividade 6.5 – Semínimas a duas vozes
Vamos fortalecer agora a execução das semínimas a uma e a duas vozes.
Exercício a
Mantenha a embocadura bem
formada durante as pausas

Tuba

Figura 6.8
figura 6.9 do livro do educador

Exercício b
Ouça os colegas para uma melhor
afinação e equilíbrio entre as vozes

Tuba

Figura 6.9
figura 6.10 do livro do educador

colegas tocarão as mesmas melodias em momentos
6 Osdiferentes
daqueles que você toca. Concentre-se para

não perder a qualidade rítmica e sonora!
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Exercício c
Fique com a embocadura pronta durante as contagens

Tuba

Figura 6.10
figura 6.11 do livro do educador

Exercício d
Respire ritmicamente para uma perfeita
sincronia entre as vozes

Tuba

Figura 6.11
figura 6.12 do livro do educador

Atividade 6.6 – Vamos escrever
Além de tocar as figuras musicais, é importante aprender a escrever corretamente estes símbolos.
É o que faremos nesta atividade.
Exercício a
Complete no pentagrama o que está sendo pedido nas “caixas de texto”:
Nota Fá
semínina

Nota Ré
semibreve

Pausa de
semínima

Tuba
Nota Mi bemol
semínima

Pausa de
semínima

Pausa de
mínima

Figura 6.12
figura 6.16 do livro do educador
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Nota Sol
mínima

6

Após completar e corrigir o exercício, toque-o com toda a turma!

Aula 4

Atividade 6.7 – Atividade lúdico musical
Nesta divertida atividade, chamada ‘bingo musical’, você será estimulado a escutar e a reconhecer
na sua cartela as melodias tocadas pelo educador. Concentre-se na escuta dos trechos melódicos.

Materiais utilizados nesta unidade
• Aparelho de som
• Lousa e giz
• CD 004 - Charlie Parker (Coleção Folha Clássicos do
Jazz)
• CD 028 – João Gilberto - Voz e Violão
• CD 073 – 100 anos do frevo
• LV 031 – Em sintonia com a música

Atividades para fazer em casa
Atividade 6.1
Pesquisa: Leia o capítulo intitulado Novas Sonoridades (páginas 28 a 31) do
livro ‘Em sintonia com a música’. Depois faça um resumo sobre as principais
curiosidades que você encontrou no texto.
se esqueça de ouvir as faixas indicadas no livro. Isto
6 Não
facilitará o entendimento do texto e enriquecerá o seu resumo

com as impressões obtidas na apreciação!
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Fonte para pesquisa:
Livro 031 Em sintonia com a música
Autores: HENTSCHKE, Liane. DEL BEN, Luciana; CUNHA, Elisa da Silva e, KRUGER, Susana Ester.

Atividade 6.2
De acordo com o seu cotidiano de apreciação musical, pesquise três grupos musicais que possuam diferentes formações instrumentais ou vocais e anote em uma folha de sulfite conforme o
exemplo:
Grupo musical 1
Nome do grupo/cantor: ______________________________________________________________
Nome da música: ___________________________________________________________________
Número de integrantes (estimativa): ___________________________________________________

Desafio
Desafio 6.1
Utilize o pentagrama a seguir e escreva para a próxima aula uma melodia com
todas as figuras e pausas que você já aprendeu. Seja criativo e prepare-se para
tocá-la para os colegas.
Tuba

Figura 6.13
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TubA
UNIDADE 7

2+2=4
A matemática e a música
As notas e as pausas podem estar distribuídas de várias formas nos compassos musicais.
Nesta unidade conheceremos e executaremos os compassos ternário e quaternário.
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Aula 1

Atividade 7.1 – Ouça o quaternário
Nesta atividade aprenderemos a identificar, por meio da apreciação, os compassos ternário e
quaternário.
Exercício a
De acordo com as apreciações apresentadas pelo educador, como você percebe que estão divididos os compassos?
Primeira apreciação
( ) com 4 tempos em cada compasso
( ) com 3 tempos em cada compasso
Segunda apreciação
( ) com 4 tempos em cada compasso
( ) com 3 tempos em cada compasso
fique com dúvida. Se for o caso, peça para o educador explicar
6 Não
novamente as diferenças entre esses dois compassos!
em percussão corporal, o grupo Barbatuques produz música
6 Referência
utilizando o próprio corpo como instrumento musical. Melodias e

diferentes ritmos musicais são criados a partir de efeitos de voz e da exploração
de sons produzidos pelo corpo humano: palmas, estalos, batidas, mãos e pés em
sintonia.
para a próxima aula a atividade 7.1 para fazer em casa - veja no
6 Realize
final desta unidade.

Atividade 7.2 – Misturando as figuras
Agora vamos praticar as notas e as figuras aprendidas até o momento com melodias a três vozes.
Exercício a
Tente perceber se as melodias que vai tocar possuem três ou quatro tempos em cada compasso.
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Revezando
Tuba

Figura 7.1

Exercício b
Jingle Bells
Tuba

Figura 7.2

caso de dúvida, converse com educador sobre a história do Jingle
6 Em
Bells!

Aula 2

Atividade 7.3
– A nota Dó
Nesta atividade você
tocará algumas melodias e aprenderá uma
nova nota musical.

Figura 7.3
figura 7.6 (b) do livro do educador
Posição do pisto
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Exercício a
Tuba
Nota nota
Dó

Figura 7.4
figura 7.7 do livro do educador

Exercício b
Prepare-se para começar
o exercício com a nova nota

Imagine o som da próxima
nota durante a pausa

Figura 7.5
figura 7.8 do livro do educador

Atividades complementares
Para praticar ainda mais a execução da nova nota musical aprendida!
Exercício c
Capriche na emissão deste intervalo

Tuba

Figura 7.6
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Exercício d

Tuba

Figura 7.7

Atividade 7.4 – Explanação do compasso quaternário
Nesta atividade você aprenderá a importância de um novo símbolo musical na organização dos
tempos no compasso: é a ‘fórmula de compasso’.

TABELA DE VALORES
1 (Unidade)
2
4
Figura 7.8
figura 7.9 do livro do educador
Tabela de valores

é um assunto muito importante. Se tiver alguma
6 Este
dúvida peça ajuda ao educador!
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FÓRMULA DE COMPASSO
Usada no início da música após a clave e serve para
determinar os valores das figuras em cada compasso.

Este número indica a quantidade de tempos de um compasso

Este número indica a figura que representa cada tempo.
Neste caso é a
Figura 7.9
figura 7.10 do livro do educador
Fórmula de compasso quaternário

Aula 3

Atividade 7.5 – Ouvindo os colegas!
Para tocar em um grupo musical é preciso ter muita atenção em todos os detalhes e para desenvolver a habilidade da “escuta do outro” vamos praticar com estes exercícios a uma, duas e a três
vozes.
Exercício a
Conecte bem as notas e respire
apenas nos locais indicados

Figura 7.10
figura 7.11 do livro do educador
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Exercício b
Conecte bem as notas e respire
apenas nos locais indicados

Tuba

Figura 7.11
figura 7.12 do livro do educador

Exercício c
Mantenha a estabilidade sonora para uma
perfeita afinação com os seus colegas

Figura 7.12
figura 7.13 do livro do educador

você não sabe o que é afinação, pergunte ao educador o que significa
6 Se“tocar
afinado”!
Exercício d
Aprecie a junção das suas notas
com os seus colegas e educador

Figura 7.13
figura 7.14 do livro do educador

alguns momentos, três notas diferentes estão sendo tocadas ao
6 Em
mesmo tempo. Você consegue ouvi-las?

Atividade 7.6 – Distribuição métrica
Nesta atividade você fará uma composição com os símbolos aprendidos até o momento. Use papel sulfite e lápis ou papel pautado para usar como rascunho nesta atividade.
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6

Se tiver dúvidas quanto à fórmula de compasso, pergunte ao educador!

Exercício a
Crie uma melodia com os símbolos aprendidos até o momento. Seja criativo e use o maior número
de figuras possível. Você deve usar as figuras de semibreve, mínima e semínima, suas respectivas
pausas e as notas: Dó, Ré, Mi bemol, Fá e Sol.

Figura 7.14
figura 7.17 do livro do educador

Aula 4

Atividade 7.7 – Atividade lúdico-musical
Nesta atividade a turma será dividida em grupos, que precisarão tomar decisões com relação à
composição de uma melodia. Este ‘arranjo’ musical realizado em grupo deverá ser tocado por
todos os alunos e o educador ao final das escolhas.
da primeira execução, converse com os colegas sobre o resultado
6 Depois
final das escolhas dos grupos!

Materiais utilizados nesta unidade
• Papel sulfite ou pautado e lápis para anotações
• Aparelho de som
• CD 078 Grandes Compositores da Música Clássica –
Tchaikovsky
• CD 045 O seguinte é esse... – Barbatuques
• CD 039 Arca de Noé - Vinícius de Moraes
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Atividades para fazer em casa
Atividade 7.1
Forme um grupo com os colegas de no máximo 3 integrantes e pesquise no acervo do Polo uma
música que tenha a divisão quaternária dos compassos e outra que tenha divisão ternária.
• Música com 4 tempos em cada compasso:
Nome da música: ____________________________________________________
Grupo que executa: _________________________________________________
• Música com 3 tempos em cada compasso:
Nome da música: ___________________________________________________
Grupo que executa: __________________________________________________

Atividade 7.2
Complete as equações musicais utilizando as proporções métricas da tabela de valores.

Equações Métricas Musicais
Complete as equações musicais utilizando as proporções métricas da TABELA de VALORES.

1

=

6

2

=

7

=

8

3

4

5

------

------

=

9

=
------

=

=
=

=
Figura 7.15
figura 7.19 do livro do educador
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TubA
UNIDADE 8

Quantas emoções!
As diversas emoções intrínsecas a uma obra musical
Além de aprendermos uma nova nota musical, observaremos nesta unidade que podemos identificar mais de uma emoção durante uma apreciação musical.
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Aula 1

Atividade 8.1 – Emoções
No mundo da música, há obras mais complexas do que outras. Em muitas delas, o compositor
escreveu as notas musicais para que sentíssemos mais de uma emoção durante a apreciação musical. Vamos tentar identificá-las?
Exercício a
Selecione quais emoções você sentiu durante a apreciação. Marque todas as que você identificou
na obra.
Música:___________________________________________________________________________
Nome:____________________________________________________________________________
Compositor:_______________________________________________________________________
Emoções:
( ) Alegria

( ) Saudade

( ) Medo

( ) Tristeza

( ) Raiva

( ) Paz

( ) Outras.

Quais:_____________________________________________________________________________
Van Beethoven (1770 – 1827) terminou de escrever a Nona
6 Ludwig
Sinfonia em fevereiro de 1824. Mas esboços desta obra foram escritos

a partir de 1817. Por outro lado, sabemos que desde 1793, Beethoven havia
imaginado colocar em música, verso por verso, a Ode à Alegria de Schiller; que
veio a se tornar o principal tema da sinfonia.

6

Realize para a próxima aula a atividade 8.1 para fazer em casa.

Atividade 8.2 – Intervalos melódicos
Nesta atividade executaremos alguns exercícios com uso de uma nova articulação – Tenuto.
– este termo é representado por um símbolo e indica que as notas
6 Tenuto
devem ser sustentadas integralmente e conectadas de forma suave.
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para que o educador execute esta articulação como exemplo para
6 Peça
você!
Exercício a

Tenuto

Figura 8.1

Exercício b

Respire corretamente para uma
perfeita sustentação das notas

Você pode respirar em locais diferentes dos indicados.
O importante é 'soprar' com eficiência!

Figura 8.2

Aula 2

Atividade 8.3 – Atividade lúdico musical
Nesta atividade, você praticará alguns trechos melódicos relacionados ao samba.
muita atenção na linguagem que o educador utiliza para tocar os
6 Preste
trechos relacionados ao samba!

Atividade 8.4 – Praticando os intervalos
Agora você estudará alguns exercícios que desenvolverão a execução dos intervalos melódicos a
duas vozes.
de tocar qualquer nota no seu instrumento, imagine o som mais
6 Antes
rico e belo que você poderá executar!
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Exercício a
Tuba

Figura 8.3
figura 8.7 do livro do educador

Exercício b
Tuba

Figura 8.4
figura 8.8 do livro do educador

Aula 3

Atividade 8.5
– A nota Si b
(grave)
Pela leitura de algumas
melodias você aprenderá uma nova nota
musical.

Figura 8.5
figura 8.12 (b) do livro do educador

78

Livro do aluno do Projeto Guri - Tuba

atentamente a localização da nova nota no pentagrama e
6 Observe
pergunte ao educador qual é a função das linhas suplementares inferiores

e superiores!

Exercício a
Nova nota
Si bemol

Tuba

Figura 8.6
figura 8.13 do livro do educador

Atividade 8.6 – Nona Sinfonia (Beethoven)
Para praticar a nota musical que aprendemos, vamos agora tocar um pequeno trecho da Sinfonia
nº 9 de Beethoven, conhecido como Ode à alegria.
Exercício a
Tuba

Barra de repetição
Símbolo utilizado para orientar o músico
a repetir determinado trecho da música

Figura 8.7
figura 8.17 do livro do educador

6

Peça orientações para o educador sobre a ‘barra de repetição’!
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Aula 4

Atividade 8.7 – A sinfonia dividida em vozes
A mesma melodia que você tocou na aula anterior, agora está dividida em três diferentes vozes.
Estude muito a sua voz (melodia), para não ficar com nenhuma dúvida na execução, pois todas as
vozes são igualmente importantes em uma obra musical!
uso correto da linguagem é fundamental para a expressão de
6 Osentimentos
na música. Para você melhorar a sua expressão nesta música,

ouça o quarto movimento da Sinfonia nº 9 de Beethoven (CD 0114 do acervo)!

Exercício a
Tuba

Figura 8.8
figura 8.22 do livro do educador

Materiais utilizados nesta unidade
• Aparelho de som
• CD 0114 – Coleção Grandes Compositores da Música
Clássica – Beethoven 02
• CD 028 João Gilberto/ Voz e violão
• LV 031 – Em sintonia com a música - Autores:
HENTSCHKE, Liane. DEL BEN, Luciana; CUNHA, Elisa da
Silva e, KRUGER, Susana Ester
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Atividades para fazer em casa
Atividade 8.1
Leia o texto ‘Sentimentos e Emoções’, páginas 21 a 25 do livro ‘Em Sintonia com a
música’ (Livro 031 do acervo do Polo) e realize uma apreciação das quatro faixas
(faixas 1-4) do CD anexo ao livro.

6

Você pode se reunir com os colegas de turma para realizar esta atividade!

Depois responda as questões abaixo e escreva um texto sobre que elementos você acha que os
compositores utilizaram para diferenciar as emoções quando escreveram essas três obras.
Faixa 1
Nome da Música:__________________________________________________________________
Nome do autor:___________________________________________________________________
Quais instrumentos você identificou durante a apreciação:_______________________________
_________________________________________________________________________________
Quais emoções você sentiu durante a apreciação:
( ) Alegria

( ) Saudade

( ) Medo

( ) Tristeza

( ) Raiva

( ) Paz

( ) Outras. Quais:_________________________________________________________________

Faixa 2
Nome da Música:__________________________________________________________________
Nome do autor:___________________________________________________________________
Quais instrumentos você identificou durante a apreciação:_______________________________
________________________________________________________________________________
Quais emoções você sentiu durante a apreciação:
( ) Alegria

( ) Saudade

( ) Medo

( ) Tristeza

( ) Raiva

( ) Paz

( ) Outras. Quais:_________________________________________________________________
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Faixa 3
Nome da Música:__________________________________________________________________
Nome do autor:___________________________________________________________________
Quais instrumentos você identificou durante a apreciação:_______________________________
_________________________________________________________________________________
Quais emoções você sentiu durante a apreciação:
( ) Alegria

( ) Saudade

( ) Medo

( ) Tristeza

( ) Raiva

( ) Paz

( ) Outras. Quais:_________________________________________________________________

Faixa 4
Nome da Música:__________________________________________________________________
Nome do autor:___________________________________________________________________
Quais instrumentos você identificou durante a apreciação:_______________________________
_________________________________________________________________________________
Quais emoções você sentiu durante a apreciação:
( ) Alegria

( ) Saudade

( ) Medo

( ) Tristeza

( ) Raiva

( ) Paz

( ) Outras. Quais:_________________________________________________________________

Atividade 8.2
Complete a melodia com as barras de compasso que estão faltando.

Figura 8.9
figura 8.24 do livro do educador
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TubA
UNIDADE 9

Quatro... três... dois...!
Organizando as frases musicais em compassos
Por meio de exercícios de apreciação e de execução vamos nos familiarizar com os compassos divididos de outras maneiras, além da forma quaternária aprendida até o momento. Nesta unidade vamos conhecer os compassos binário e o ternário!
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Aula 1

Atividade 9.1 – Cantar para identificar
Nesta atividade vamos cantar, ‘marchar’ e tocar instrumentos de percussão para que possamos
perceber as diferenças entre os tipos de compassos.
Preste muita atenção nas instruções do educador e divirta-se!
para a próxima a aula a atividade 9.1 para fazer em casa – veja ao
6 Realize
final desta unidade.

Atividade 9.2 – Mudança de compasso
Agora vamos tocar uma mesma melodia em três diferentes tipos de fórmula de compasso.
se lembra o que é fórmula de compasso? Se tiver alguma dúvida,
6 Você
pergunte ao educador!
Exercício a
Fórmula de compasso
quaternária

Tuba
1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

Figura 9.1

Exercício b
Fórmula de compasso
binária

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

Figura 9.2
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2

1

2

1

2

Exercício c
Fórmula de compasso
ternária

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1 2 3

Figura 9.3

mesmas notas de uma melodia podem provocar diferentes sensações
6 Asauditivas
se tocadas em diferentes fórmulas de compasso!

Aula 2

Atividade 9.3
– A nota Lá
Nesta atividade vamos
aprender a tocar uma
nova nota musical.
Visualize o posicionamento correto desta
nota no pentagrama.

Figura 9.4
figura 9.7 (b) do livro do educador

o educador executar a nova nota e pense na qualidade de som
6 Escute
necessária para executá-la!
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Exercício a
Nova nota
Lá

Tuba
Prepare a embocadura da nova nota antesde tocá-la,
imaginando o som que será emitido

Figura 9.5
figura 9.8 do livro do educador

Exercício b
Para uma perfeita conexão entre as notas, execute rapidamente
a mudança de posição (pistos, rotores ou êmbolo) entre as notas

Tuba

Figura 9.6
figura 9.9 do livro do educador

Exercício c
Mantenha a embocadura formada durante a execução
das pausas repirando pelos cantos da boca

Tuba

Figura 9.7
figura 9.10 do livro do educador

Atividade 9.4 – Em 2...em 3...e em 4!
Agora vamos fortalecer a leitura de melodias nos compassos binários, ternários e quaternários.
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Exercício a
Barra Dupla: duas linhas verticais (umas delas podendo ser mais espessa)
traçadas no pentagrama para limitar uma seção de uma peça. Pode indicar:
o final de uma música, final de um trecho ou parte de uma música, a divisão
de um período, mudanças de tonalidade, mudanças de fórmula de compasso
e mudanças de andamento

Barra dupla

Tuba
Barra dupla

Figura 9.8
figura 9.11 do livro do educador

Exercício b
'Imagine' o som das notas
antes de tocá-las

Tuba

Figura 9.9
figura 9.12 do livro do educador

próxima melodia está separada em três vozes distribuídas entre os
6 Acolegas
e o educador. Concentre-se no ritmo e na qualidade sonora de

sua melodia, mas não se esqueça de ouvir os colegas!

Exercício c
Brilha Brilha Estrelinha
Tuba

Figura 9.10
figura 9.13 do livro do educador
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Aula 3

Atividade 9.5 – Identificação de compassos
Por meio da apreciação de três diferentes obras musicais você deverá identificar os três tipos de
compassos: binário, ternário e quaternário.
Exercício a
Marque com um X na fórmula de compasso correspondente à música apreciada:
Primeira apreciação
(

)

(

)

(

)

(

)

Figura 9.11
figura 9.14 do livro do educador

Segunda apreciação
(

)

(

)

Figura 9.12
figura 9.15 do livro do educador

Terceira apreciação
(

)

(

)

(

)

Figura 9.13
figura 9.16 do livro do educador

com dúvida? Peça para o educador colocar a música
6 Ficou
novamente para sua apreciação!
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Atividade 9.6 – O ponto de aumento
É hora de aprendermos a função do “ponto de aumento” nas figuras musicais.
Ponto de aumento é um sinal que, colocado à direita de uma nota ou pausa, aumenta em 50%
sua duração.
Ou seja, a figura terá o tempo de duração dela mais a metade deste tempo.

Ponto de aumento

+

=

Figura 9.14

fique com dúvidas sobre este assunto, pois ele é muito importante
6 Não
para a execução musical!
Exercício a
Tuba

Figura 9.15
figura 9.18 do livro do educador

Exercício b
Tuba

Figura 9.16
figura 9.19 do livro do educador
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Aula 4

Atividade 9.7 – A criação de um final
Nesta atividade use a sua criatividade para inventar um final para a melodia fornecida.

6

Toque os três primeiros compassos e imagine o final desejado!

Exercício a
Notas: Si bemol, Dó, Ré, Mi bemol, Fá, Sol e Lá
Figuras (notas ou pausas): mínima, semínima e mínima pontuada

Figura 9.17
figura 9.23 do livro do educador

6

Terminado o exercício toque a melodia para os colegas da turma!

Atividade 9.8 – Aura Lee
Pela primeira vez, você tocará uma música com quatro vozes diferentes. Tente ouvir todas elas,
mas não perca a concentração no ritmo e na sonoridade.
Exercício a

Aura Lee

George R. Poulton

Tuba

A

Além da Barra Dupla é comum usar marcadores (números ou letras)
para organizar visualmente a partitura

Figura 9.18
figura 9.31 do livro do educador
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Materiais utilizados nesta unidade
• Aparelho de som
• Cópias dos exercícios
• CD 048 – Som Pixinguinha
• CD 038 – Os Saltimbancos

Atividades para fazer em casa
Atividade 9.1
Escolha duas músicas que você ouve no seu dia a dia e tente identificar de que
forma os compassos estão divididos. Preencha as questões a seguir:
Música 1
Nome da música:__________________________________________________________________
Nome do autor/cantor: ____________________________________________________________
Em que tipo de compasso está dividida a música:
(

) Binário

(

) Ternário

(

) Quaternário

Música 2
Nome da música:__________________________________________________________________
Nome do autor/cantor:_____________________________________________________________
Em que tipo de compasso está dividida a música:
(

) Binário

(

) Ternário

(

) Quaternário

Livro do aluno do Projeto Guri - Tuba
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Atividade 9.2
Ligue a primeira coluna à figura correspondente:

BARRA DE REPETIÇÃO

BARRA DUPLA

CLAVE DE FÁ

CLAVE DE SOL

MÍNIMA PONTUADA

PAUSA DE SEMÍNIMA

PAUSA DE MÍNIMA

FÓRMULA DE COMPASSO TERNÁRIA

FÓRMULA DE COMPASSO BINÁRIA

FÓRMULA DE COMPASSO QUATERNÁRIA
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Desafio
Desafio 9.1
Estude esta melodia no compasso ternário e se comprometa com o ritmo e com
a sonoridade durante toda a sua execução.

Imagine o som a primeira
nota antes de tocá-la.

Tuba

Figura 9.19
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TubA
UNIDADE 10

Rápido ou lento?
Os andamentos musicais
Nesta unidade, que encerra o nosso livro, vamos identificar por meio da apreciação musical as diferenças entre os andamentos musicais. Aprenderemos também uma nova nota
musical.
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Aula 1

Atividade 10.1 – Cantar para identificar diferentes
velocidades
As músicas que ouvimos no dia a dia também podem ser diferenciadas pelo andamento, ou seja,
podem ser mais rápidas ou mais lentas. Vamos então, por meio da apreciação, identificar estas
diferenças.
já ouviu falar em um aparelho chamado metrônomo? Peça
6 Você
informações ao educador!
a atividade, você ouvirá quatro músicas com diferentes
6 Durante
andamentos. Concentre-se durante a apreciação para identificar as

músicas mais lentas e as músicas mais rápidas!

6

Realize atividade 10.1 para fazer em casa – veja no final desta unidade.

Atividade 10.2 – Execução em diferentes andamentos
Nesta atividade você tocará duas melodias em diferentes andamentos.
para o educador mostrar no metrônomo o andamento correto de
6 Peça
cada melodia!
Exercício a

Andantino

=78

Figura 10.1
Barcarolle (excerto) – da ópera Os Contos de Hoffmann, de Jacques Offenbach

96

Livro do aluno do Projeto Guri - Tuba

Exercício b
Presto

=180
Tuba

Figura 10.2
Atirei o pau no gato – canção folclórica

Aula 2

Atividade 10.3 – O Si bemol
Vamos aprender agora a execução de uma nova nota musical.

Figura 10.3
figura 10.6 (b) do livro do educador
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Exercício a
Nova nota
Si bemol

Figura 10.4
figura 10.7 do livro do educador

Atividade 10.4 – Execução de melodias
Agora você fortalecerá o aprendizado da nova nota aprendida com a execução de quatro novas
melodias.
Nos próximos exercícios você poderá tocar umas das vozes apenas – A ou B (opcional). Consulte
o educador para definir esta escolha!
Exercício a
Tuba
Respire pelos cantos da boca mantendo
o posicionamento da embocadura

Figura 10.5
figura 10.8 do livro do educador

O exercício que você acabou de tocar é baseado em escalas. Pergunte ao educador sobre a importância das escalas musicais!
Exercício b
Sustente o som da semibreve até o final, pois elas servem
de 'base' para as semínimas tocadas pelos colegas

Tuba

Figura 10.6
figura 10.9 do livro do educador
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Exercício c
Seja musical em sua execução. Imagine um som
extremamente bonito ao tocar o seu instrumento

Tuba

Figura 10.7
figura 10.10 do livro do educador

próximo exercício você tocará uma escala com os colegas e o educador.
6 No
Toque a sua voz com um bonito som e não se esqueça de apreciar a

beleza de uma escala musical!

Exercício d
Escalando
=78

Escute as vozes dos colegas e sustente as suas notas a té o final.
Faça a conexão entre as notas de forma suave.
Na medida do possível, respeite os sinais de respiração.

Tuba

Figura 10.8
figura 10.11 do livro do educador

Atividades complementares
Tuba
Capriche na sonoridade
deste intervalo!

Figura 10.9
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Tuba

Figura 10.10

Tuba

Figura 10.11

Tuba

Figura 10.12

Aula 3

Atividade 10.5 – Atividade lúdico musical
Nesta divertida atividade, por meio do canto e da execução, você aprenderá a tocar a canção
folclórica Marcha soldado.
que cada sílaba da letra da música é representada apenas pela
6 Observe
“cabeça” de cada nota. Para facilitar a execução, cante a música antes de

tocá-la. Em caso de dúvida, peça orientação ao educador!
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Mar cha sol da do ca

be ça de pa pel quem

não mar char di rei to vai pre so pro quar tel O quar

5

tel pe gou fo go_a po

lí cia deu si nal

a

co de_a co de_a co de_a ban

dei

ra na cio nal

Figura 10.13
figura 10.16 do livro do educador

Aula 4

Atividade 10.6 – Rápido!
Vamos aperfeiçoar a execução com uma música a quatro vozes em um andamento ‘rápido’.
Concentre-se no ritmo para não se perder na execução!
=150
Tuba

Figura 10.14
figura 10.24 do livro do educador
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Materiais utilizados nesta unidade
• Aparelho de som
• Metrônomo
• CD 046 – Memória Viva Guarani - Disco 01
• CD 042 - Hinos Brasileiros
• CD 048 – Som Pixinguinha
• CD 077 – Coleção Grandes Compositores da Música
Clássica – Beethoven

Atividade para fazer em casa
Atividade 10.1
Escolha duas músicas que você ouve nos seu dia a dia e responda às seguintes
questões:
Primeira música
a) Nome da música:_________________________________________________________________
b) Compositor/cantor:_______________________________________________________________
c) Andamento:
( ) Lento

( ) Médio

( ) Rápido

d) Fórmula de compasso:
( ) Quaternária

( ) Ternária

( ) Binária

e) Emoções que sente ao ouvir:
( ) Alegria ( ) Tristeza ( ) Saudade ( ) Raiva ( ) Outras _______________________________
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Segunda música
a) Nome da música:_________________________________________________________________
b) Compositor/cantor:_______________________________________________________________
c) Andamento:
( ) Lento

( ) Médio

( ) Rápido

d) Fórmula de compasso:
( ) Quaternária

( ) Ternária

( ) Binária

e) Emoções que sente ao ouvir:
( ) Alegria ( ) Tristeza ( ) Saudade ( ) Raiva ( ) Outras _______________________________
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