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Unidade 1 – Dando a largada:
preparando o corpo e a mente para fazer música
Para fazer música é necessário preparar a voz, o corpo e a mente, e ainda se
relacionar muito bem com todos (as)
os (as) colegas. Reserve um tempinho
a cada aula para se preparar realizando as atividades a seguir.

Atividade 1.1 – Dar as mãos
• Escolha ou peça para o (a) educador (a) escolher uma música tranquila
para esta atividade.
• Organize-se em roda com os (as) colegas e siga as instruções:
• Junte as mãos em frente ao corpo.
• Deixe-as cair para o seu lado direito.
• As mãos escorregam e encontram outras mãos.
• Observe que a mão direita está voltada para cima – posição de receber.
• Enquanto a mão esquerda está voltada para baixo – posição de dar.
• Agora todos (as) estão de mãos dadas e a aula pode começar.

Figura 1.1a

		

			

Figura 1.1b
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			Figura 1.1c

		

Figura 1.1d

Atividade 1.2 – Marionetes: para ficar 		
numa boa postura

• Fique em pé, com os pés juntos, em posição ereta, mas relaxada.
• Será que sua postura está mesmo ereta? Vamos ver.
• Imagine que você é uma marionete:
• Levante uma das mãos e puxe o fiozinho imaginário que está preso acima
de sua cabeça.
• Seu corpo se alonga, seu outro braço permanece relaxado ao lado do
corpo.
• O que acontece se cortar o fiozinho?
• A marionete cai.
• Repita o movimento, mas dessa vez permaneça “alinhadinho”.

					

Figura 1.2a

Suplemento do (a) aluno (a) do Projeto Guri Iniciação musical
6

Figura 1.2b

Figura 1.2c

Atividade 1.3 - Respirar
• Imagine que no centro da roda existe um canteiro de flores muito
cheirosas e coloridas.
• Colha uma das flores, sinta seu perfume e inspire profundamente 		
abrindo suas narinas.
• Exale o ar emitindo um som relaxante: aaah...
• Repita três vezes com cada mão.
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Atividade 1.4 - Afinando o corpo: 			

algumas posições de ioga

• A montanha
• Simplesmente fique em pé, com os pés bem juntinhos e os braços
esticados ao lado do corpo, sem deixá-los tensos.
• A cabeça e o tronco devem estar eretos, como você fez na marionetinha.
• Inspire e expire três vezes nessa posição.
• Você está sólido no chão. É uma montanha!

Figura 1.3

• A árvore
• Seus pés continuam juntinhos e bem plantados no chão.
• Seus pés são as raízes e você é a árvore.
• Um vento bate e balança você, delicadamente, em todas as direções.
• Seus braços se elevam enquanto você inspira.
• Dois galhos pequeninos se tocam levemente no alto da árvore.
• Um galho forte se eleva da perna direita.
• A árvore se mantém em equilíbrio, sempre inspirando e expirando somente pelas narinas.
• Desmanche bem devagar a posição e fique por alguns instantes na posição de 			
compensação (figura 1.4d) para relaxar.
• Repita a posição desde o início para fazer o galho forte, dessa vez com a perna esquerda.
Suplemento do (a) aluno (a) do Projeto Guri Iniciação musical
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Figura 1.4a			

		

Figura 1.4b		

		 Figura 1.4c 						Figura 1.4d 		
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• Posição de Lótus
• Se você quiser ter um breve momento de concentração antes de se iniciar a aula, sente-se
na posição indicada e relaxe.
• Fique nessa posição, de olhos fechados, por um minuto.
• Seu corpo e sua mente ficarão integrados e preparados para o início da aula.

Figura 1.5

• A bexiga
Quando você estiver com mais tempo ou caso o (a) educador (a) perceba que vocês estão precisando de um relaxamento mais profundo, pode ser interessante fazer esta posição.
• Deite-se de barriga para cima e relaxe.
• Solte os braços ao lado do corpo, com as palmas das mãos para baixo; relaxe também suas
pernas.
• Inspire profundamente, enchendo a bexiga de ar.
• Sabe onde está a bexiga? Na sua barriga!
• Observe sua barriga se enchendo de ar.
• Nesta posição você consegue perceber muito melhor sua respiração e torná-la bem 		
profunda.

			

			

Figura 1.6
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Atividade para fazer em casa
Para casa 1.1

Para casa

Já pensou em fazer um pouco de ioga na sua casa, junto com sua família?
Você poderia conduzir esta atividade com eles.
Veja a seguir a sugestão de dois ótimos livros para você consultar:
• Rata Yoga – uma introdução ao Hatha Yoga para crianças – os autores
são Maria Celeste Castilho e E. A. Bonfim, a editora é a Evoluir.
• Yoga para crianças – a autora é Kátia Canton, a editora é a Cosac Naify.
Se você ainda não consegue ler sozinho (a), peça para alguém da família ajudar.
• Faça uma pesquisa na biblioteca de sua escola ou de sua cidade e veja
se encontra os livros indicados. Se não conseguir esses títulos, veja se
há algum outro que fale sobre o tema da ioga para crianças.

Atividade 1.5 – Uma apresentação			
com ritmo!

Você aprenderá agora um jogo de apresentação e criação em que terá de realizar várias ações ao mesmo tempo. Trata-se de um desafio!

			

Figura 1.7a

		

Figura 1.7b

• Balance seu corpo de um lado para o outro, regularmente, como se fosse um pêndulo de
relógio antigo. Deixe os joelhos flexíveis.
• Junte um ritmo aos seus passos e toque no seu corpo com batidas no peito e com as 		
palmas das mãos:

		

Tum			tum			tá
peito
peito
palmas
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• Agora invente uma rima para o seu nome. Veja alguns exemplos:

• Eu me chamo Enny e gosto de comer caqui.
• Eu me chamo Mariana e gosto de comer banana.
• Eu me chamo Luiz e nunca fui a Paris.

5

Rima é a repetição de um som ou de sons bem parecidos no final de dois versos, veja
outros exemplos: Enny com kiwi; Mariana com bacana; Luiz com Taís.

Faça a sua rima e bata ao mesmo tempo o ritmo:

• Agora todos (as) podem se apresentar na roda. Veja como:
Enny: eu me chamo Enny e gosto de comer caqui.
Todos (as): ela se chama Enny e gosta de comer caqui.
Mariana: eu me chamo Mariana e gosto de comer banana.
Todos (as): ela se chama Mariana e gosta de comer banana.
Luiz: eu me chamo Luiz e nunca fui a Paris.
Todos (as): ele se chama Luiz e nunca foi a Paris.
• E continua assim, até que todos (as) tenham inventado uma rima para se apresentar.
• O mais importante nessa apresentação é coordenar todas as ações:
• Marcar o pulso com passos, sem sair do lugar.
• Bater o “tum, tum, tá”.
• Falar o seu versinho.

Para casa

Atividade para fazer em casa
Para casa 1.2
• Fale o seu nome algumas vezes e preste atenção em como ele termina.
• Para encontrar rimas para o seu nome as palavras devem terminar
com o mesmo som que ele, ou bem parecido.
• Um exemplo: meu nome é Enny rima com caqui, saci, aqui, kiwi, etc.
• E o seu nome, como ele termina?
• Encontre rimas para o seu nome e escreva no caderno. Você 		
poderá utilizá-las na apresentação da próxima aula.
Suplemento do (a) aluno (a) do Projeto Guri Iniciação musical
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Unidade 2 – Preparando o material:
um baú musical

Atividade 2.1 – Um baú de músicas 			
e poemas

5

Baú é uma caixa retangular e grande de madeira que serve 			
para guardar coisas importantes. Os piratas costumavam guardar
tesouros dentro dos baús.

a

Figura 2.1

• Ao estudar música, necessitamos conhecer muitas canções, músicas clássicas e populares,
e poemas, para utilizá-los nas atividades de aprendizagem.
• Você já explorou, com calma, o acervo de livros e CDs que o Projeto Guri oferece aos
(às) alunos (as)? Comece a fazer isso. A cada dia você pode conhecer alguma coisa nova.
• Você poderia pensar em fazer com os (as) colegas um baú de canções, músicas e poemas.
• Comecem pelas canções infantis: cada aluno (a) sugere uma canção, que entra para o
baú de canções.
• Depois, música clássica: cada aluno (a) sugere uma música que conhece ou gostaria de
conhecer.
• Na sequência, façam um baú de música popular e outro de poemas.
• Peçam ao (à) educador (a) para fazer uma lista com as sugestões de vocês.
• Vocês terão um acervo muito rico!

Suplemento do (a) aluno (a) do Projeto Guri Iniciação musical
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Para casa

Atividade para fazer em casa
Para casa 2.1
• Em casa, bem tranquilo, continue pensando e faça seus baús de canções e
poemas.
• Caso se lembre de algo mais, leve para a lista de sugestões.
• Na próxima aula, solicite ao (à) educador (a) um tempo para vocês 		
compartilharem e conhecerem as listas.

Atividade 2.2 – Um baú de instrumentos
• Existem centenas de instrumentos no mundo, talvez milhares.
• Você precisa começar a conhecê-los. Comece pelos que estão pertinho
de você na sala de aula.
• Você escolherá um instrumento e cada um dos (as) colegas também.
• Os instrumentos devem ser diferentes uns dos outros, se possível.
• Cada um vai tocar um pouquinho para que todos (as) possam ouvir e
conhecer o som do instrumento escolhido.
• Peça ajuda ao (à) educador (a) para descobrir como segurar e como
obter o melhor som do instrumento, caso tenha alguma dúvida.
• O (a) educador (a) escreverá o nome de cada instrumento na lousa.

Atividade 2.3 – Uma canção para 			
conhecer melhor
os instrumentos

Você conhece a canção A loja do mestre André?
Trata-se de uma canção portuguesa adotada pela música tradicional brasileira.
Se ainda não conhece, entre no YouTube e coloque:
“Quintal da Cultura – A loja do mestre André”, e poderá ver e ouvir o vídeo.
Você também pode solicitar ao (à) educador (a) que o (a) ensine a canção:

Suplemento do (a) aluno (a) do Projeto Guri Iniciação musical
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A Loja do Mestre André

Versão da canção A loja do mestre André
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Dão dão

do sinal

dão um

vi - o - lão.

Plim, plim, plim um
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- ni - nho. Ai

o

- lé.

Figura 2.2
A loja do mestre André

• Os instrumentos musicais aparecem, um a um, na canção e vão se acumulando.
• Ao cantar a canção você e os (as) colegas podem colocar os nomes dos
instrumentos escolhidos por vocês e inventar um som para eles.
• Este é um jeito bem divertido de conhecer os instrumentos.
• Quando acabar essa roda, faça outra com mais instrumentos – se ainda houver algum
que não seja conhecido –, na sala de aula.

Suplemento do (a) aluno (a) do Projeto Guri Iniciação musical
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Atividade 2.4 – Um ditado de 				
instrumentos musicais

Você já deve ter feito um ditado na aula de Língua Portuguesa; se não fez ainda,
com certeza, muito em breve o fará.
Na escola, o (a) educador (a) lê um texto em voz alta e os (as) alunos (as) escrevem para que ele (a) possa saber se aprenderam a escrever corretamente ou não.
Na aula de música, o ditado não é de palavras, mas sim de sons. O (a) educador
(a) tocará um instrumento para você reconhecer o som.
Vamos fazer?
• Sentem-se e fechem os olhos ou se virem de costas para o lugar onde
ficam guardados os instrumentos.
• Solicitem ao (à) educador (a) que toque os instrumentos, um por um,
para que vocês descubram qual é.
• Com esse ditado vocês aprenderão, ao mesmo tempo, como é o som
do instrumento e qual é o seu nome.
• Você quer fazer o ditado agora para os (as) colegas?

Suplemento do (a) aluno (a) do Projeto Guri Iniciação musical
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Unidade 3 – Historinhas para ouvir:
aprendendo a escutar música
Você sabia que escutar música é mais difícil do que simplesmente ouvir? Todos (as) podem ouvir
música. Para isso basta ter um ouvido em bom funcionamento. Escutar é diferente, exige que o
ouvinte realmente deseje ouvir e entender o que está acontecendo na música. Vamos treinar?

Atividade 3.1 – Despertando a 			

imaginação: a escuta 		
musical sensível

A escuta musical sensível é uma forma de escutar música com muita concentração, mas, ao mesmo tempo, entregando-se para ouvir, relaxando. Nesse tipo de
escuta, você pode perceber que as vibrações sonoras tocam o seu corpo. É muito
gostoso! Veja a seguir uma estorinha que vai ajudar você a começar a praticar a
escuta musical sensível:

História da menina que queria voar
Era uma vez uma garotinha que se chamava Valentina. Ela morava numa pequena
cidade, no campo; bem cedinho, às cinco horas da manhã, muitas vezes ela despertava com o som da sinfonia dos pássaros, que cantavam cantos diferentes e
voavam entre as árvores.
Às cinco horas da tarde, a sinfonia se repetia e o canto dos pássaros era tão forte
que nem valia a pena conversar, só valia a pena ver e ouvir como era bonito!
Alguns voavam para árvores distantes e faziam um voo rasante, como se fossem
aviões. A menina ficava muito tempo observando os pássaros atentamente.
Um dia seu pai apareceu e viu que ela estava muito pensativa, olhando a paisagem. Ele tocou em seu ombro devagarinho e perguntou:
– O que você tem, está triste? E ela respondeu: – Um pouquinho. Eu queria muito
voar como aquele passarinho...
– Ah, que pena, filhinha, disse o pai. Os seres humanos não sabem voar como os
pássaros. Mas eu acho que tenho uma ideia! Você pode voar como eles, na sua
imaginação! Quer tentar?

Suplemento do (a) aluno (a) do Projeto Guri Iniciação musical
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E você, quer tentar?
• Deite-se ou se sente relaxadamente para escutar música.
• Lembre-se: se ficar sentado, use a posição de Lótus, como na figura 3.1a. Se preferir
deitar-se, siga o modelo da figura 3.1b.

		

Figura 3.1a

Figura 3.1b

• Peça ajuda ao (à) educador (a) para escolher uma música para esta atividade.
• Deverá ser escolhida uma música de curta duração, de um a dois minutos, porque é
difícil permanecer concentrado por muito tempo.
• Peça ao (à) educador (a) que leia para você a História da menina que queria voar.
• Ao final, peça que ele (a) coloque a música.
• Quando a música começar, imagine que você é um pássaro, voe como ele, imagine
todos os lugares e paisagens por onde ele passou; sinta um vento imaginário batendo
na sua pele.
• Ao final da escuta, comente com todos (as) como foi o seu voo e o que você viu.
escuta musical sensível é um exercício de concentração com música. Nada melhor para
5		 Ainiciar
uma aula de música, você não acha? Você pode praticar um pouquinho todos os dias.
Músicas sugeridas: no livro Estorinhas para ouvir – aprendendo a escutar música, de autoria de
Enny Parejo, que faz parte do acervo do Projeto Guri, você encontrará várias sugestões de música
para esta atividade.

Para casa

Atividade para fazer em casa
Para casa 3.1
• Brincadeira de “esponjinha”
• Escolha uma música, de preferência só instrumental, sem a voz, porque
assim é mais fácil se concentrar.
Suplemento do (a) aluno (a) do Projeto Guri Iniciação musical
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• Antes de começar, relaxe, respire e fique bem tranquilo.
• Ao ouvir a música que escolheu, imagine que você é uma “esponja” e que as vibrações da
música são “gotinhas” que caem delicadamente sobre a esponja.
• Ao longo da escuta você ficará completamente encharcado de sons.
• No livro citado anteriormente, você encontrará várias sugestões de música; você poderá
também escolher composições nos CDs do acervo do Projeto Guri – esta é uma excelente
oportunidade para começar a conhecê-lo!
• Você poderá também escolher uma canção no seu baú de músicas. Que ótima ideia!

Atividade 3.2 – Despertando a 				

imaginação: 				
outra viagem

• Veja agora outra história que o ajudará a ir mais fundo na escuta 		
musical sensível e no despertar da imaginação. O nome é:

Uma viagem interestelar
Era uma vez um menino que vivia encantado com as estrelas e outros pontos
luminosos que observava no céu. O que seriam? Planetas? Outros mundos?
Naves espaciais viajando na velocidade da luz?
A imaginação do menino voava longe, passava pela Lua, passava por um buraco negro, do qual escapava rapidinho, antes que fosse sugada para outra
dimensão. A verdade é que aquele menino queria muito, muito, fazer uma viagem espacial...
Mas tudo era bem difícil. Ele não sabia voar. E, sem saber voar, como iria para
o espaço sem uma nave? Infelizmente ele não tinha uma aeronave. Ele também não era um astronauta para poder viajar nas poderosas naves espaciais da
NASA. Então, ele ficava um pouco triste e pensativo, sempre olhando encantado para o céu.
No entanto, aquele menino vivia numa época bem especial: o ano de 2016. Ele
descobriu outras formas de viajar. Poderia acessar a viagem que quisesse fazer
no seu grande e inseparável amigo: o telefone celular. Ele tocou na tela e foi
descobrindo mais e mais aplicativos que faziam viagens incríveis. Porém, a telinha do celular foi ficando muito pequena para a viagem do menino. O que ele
poderia fazer? Ele percebeu que poderia fazer uma grande viagem pelo espaço
sideral. Sabe como? Usando a imaginação. Vamos viajar com ele?
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• Solicite ao (à) educador (a) que lhe ajude nessa viagem, lendo a história e colocando a
música na hora certa para que você possa relaxar e ouvir.
• Sente-se ou se deite, bem relaxadamente.
• Feche os olhos, concentre-se e preste atenção na sua respiração por alguns instantes.
• Abra os ouvidos para escutar a música, comece a criar uma “viagem interestelar” na sua
imaginação.
• Ao final da música e da “viagem”, comente com os (as) colegas sobre as coisas que
percebeu e que imaginou.
Músicas sugeridas:
Gustav HOLST – Os Planetas – 3º movimento – Mercúrio, o mensageiro alado (CD 097 do acervo
do polo)
György LIGETI – Lux Aeterna (para coro) https://www.youtube.com/watch?v=-iVYu5lyX5M
Clint MANSELL – Lux Aeterna (para orquestra) https://www.youtube.com/watch?v=GGMxJckkk1A

Atividade 3.3 – Imersão musical:			
um banho de sons

• Na imersão musical é como se você tomasse um “banho de sons”. Você
silencia sua voz, seu corpo e sua mente, a música se transforma na coisa
mais importante do mundo e toca sua pele como se fizesse carinho.
• Peça para o (a) educador (a) colocar a música escolhida como fundo
para esta atividade.
• Para fazer essa viagem, escolha uma música inspiradora. Além das 		
composições já sugeridas para a atividade 3.2., existem outras:
• Alan HOVHANESS – Celestial Fantasy
https://www.youtube.com/watch?v=-n-NmQOUTaI
• Gustav HOLST – Os Planetas – 7º movimento Netuno, o místico (CD 097
do acervo do polo)
• Agora você poderá representar a viagem que acabou de fazer a partir
de sua imaginação.
• Escolha um tipo de material, que poderão ser massinhas para 		
modelar, tinta guache ou pincel (para pintar), lápis de cor ou giz de
cera (para desenhar), ou ainda revistas, cola e tesoura.
• Com este material você poderá pintar, modelar ou escolher 			
figuras, recortá-las e organizá-las num trabalho de colagem que 		
contará a história de sua "viagem interestelar".
• Enquanto estiver trabalhando na sua obra, fale o mínimo possível, pois
a música estará sendo ouvida.
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• Caso tenha que falar, fale bem baixinho, pois existe algo muito importante a saber:
• Em cima de música não se fala...
• Ao final, organize uma exposição de sua obra e das criações dos (as) colegas (as), na sala
de aula, para que todos (as) possam conhecê-las e fazer comentários sobre elas.
• Já pensou se mais pessoas viessem conhecer essa exposição? Que tal convidar o pessoal
do polo?

Para casa

Atividade para fazer em casa
Para casa 3.2
• Você pode continuar seu banho sonoro em casa.
• No livro Estorinhas para ouvir, sugerido na Atividade 3.1, existem outras
histórias.
• Leia a publicação no polo e escolha uma das histórias.
• Em casa, selecione uma música que você acha que combina com a 		
história escolhida e imagine a sua “viagem sonora”.
• Depois de imaginar sua “viagem”, que tal modelar com massinhas os (as)
personagens que você criou? Você também poderá representar a 		
história fazendo um trabalho de colagem.
• Sabe o que seria muito interessante? Você criar uma nova história, do seu
jeito. Aceita o desafio?
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Unidade 4 – Criações sonoras:
o som do espaço sideral
Você teve a oportunidade de ouvir músicas que faziam pensar no som do espaço sideral, dos compositores Ligeti, Mansell e Hovhaness. E se fizesse agora a sua música?
Como você faria uma música que representa o espaço sideral?
Que tipo de sons você poderia utilizar nela?
Veja a seguir a sugestão de um roteiro possível para a elaboração dessa música.

Atividade 4.1 – Pesquisa sonora
• Primeiramente, tente imaginar sua música e o que ela representaria.
• Encontre os sons para sua música. Faça uma pesquisa sonora.
• Pesquise os instrumentos musicais da sala de aula. Será que 			
encontrará algum som interessante para sua música? 			
Explore-os de formas pouco convencionais, e não apenas como são
normalmente tocados.
• Pesquise também os sons de objetos presentes na sua sala: móveis, 		
chão, paredes, janelas, cadeiras, mesas, etc. Você poderá encontrar sons
muito interessantes!
• Pesquise outros objetos: papéis, mochilas, cadernos e tudo mais que
produza som.
• Para descobrir sons você pode utilizar suas mãos: os dedos apenas, 		
para obter sons mais suaves e delicados. Você pode utilizar baquetas
de diversos tipos ou qualquer outro objeto que possa ser usado para
percutir instrumentos e objetos, desde que seja seguro.

5		

Sons pouco convencionais são aqueles que saem de onde você não imaginava. Por 		
exemplo: passando uma baqueta nas cordas do piano diretamente, ou pinçando as cordas com os dedos, como se fosse uma harpa, e não apenas tocando as teclas; passando
as unhas na pele de um tambor para obter um som bem especial, não somente batendo
na pele com baquetas ou com as mãos; desmontando uma flauta doce e obtendo 		
sons com o pezinho do instrumento batendo na mão, ou fazendo o som do vento com
a parte de cima. Os instrumentos podem se tornar objetos sonoros muito divertidos!
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Atividade 4.2 – Experimentação com sons
• Experimente os sons que encontrou tocando-os de diversas 			
formas: sozinho, em pequenos grupos ou com a turma toda. Os sons
podem ficar muito interessantes quando produzidos por bastantes		
pessoas ao mesmo tempo.
• Trabalhe com as qualidades do som: suave e forte, agudo e grave, 		
rápido e lento, com timbres diferentes. Peça ajuda ao (à) educador (a)
para entender o que significam esses termos musicais (ou conheça
antes as atividades da Unidade 6 – Ritmo livre e ritmo métrico)

Atividade 4.3 - Composição
• Organize um pequeno grupo com os (as) colegas – de seis a oito 		
crianças. Este será seu grupo de composição.
• A partir da pesquisa realizada, escolha sons e efeitos sonoros 		
que serão utilizados em sua música. Discuta com os (as) colegas sobre
essa escolha.
• Organize os sons no tempo: um após o outro ou todos acontecendo
simultaneamente, mas também um som pode servir de base, 		
enquanto outros "passeiam" por cima dele. Você poderá inventar 		
muitas e muitas formas interessantes para trabalhar com os sons de
sua música.
• Para perceber se sua música está se encaminhando bem, o tempo todo
você pode gravar pequenos trechos usando um celular. Depois, você
e os (as) colegas podem ouvir, criticar e mudar o que decidirem, até o
momento em que a música estará pronta.
• Lembre-se também de pedir a opinião do (a) educador (a) sobre a 		
música. Ele (a) pode contribuir com boas ideias.

Atividade 4.4 – Escuta e comentário 		
sobre as composições

• Agora você e os (as) colegas têm um acervo de músicas produzidas por
vocês.
• Enquanto escuta sua música, comente sobre ela com os (as) 			
colegas. Ouça atentamente as opiniões sobre ela, assim como a 		
crítica do (a) educador (a). É desta maneira que você se tornará um (a)
bom (boa) apreciador (a) de música.
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• O (a) educador (a) poderá dar dicas importantes sobre o que existe para ser observado
numa música.
• Seria interessante convidar mais pessoas para ouvir as músicas compostas por você e
pelos (as) colegas.
• Que tal organizar uma apresentação? Pode ser na sala de aula mesmo, com a presença
de colegas de outras turmas ou de familiares que estiverem presentes no polo.

Atividade 4.5 – Sonorizando uma imagem

5

Sonorizar é colocar som em alguma coisa. Pode ser um desenho, uma
				 poesia, uma imagem ou uma fotografia.
Nos filmes e desenhos aos quais você assiste é possível ouvir muitos sons e efeitos
sonoros que ajudam a criar o ambiente da cena. Até nos jogos eletrônicos há
sons e efeitos que provocam muitas emoções!
Para sonorizar você pode usar sons da voz (vocais), de instrumentos musicais (instrumentais) e sons de objetos e fontes sonoras diversas (efeitos especiais).
Vamos sonorizar?
• Escolha um desenho para sonorizar: uma imagem de livro ou um dos
desenhos feitos por vocês para a história Uma viagem espacial, ou 		
ainda uma foto.
• Se desejar continuar com o tema espacial, escolha uma das imagens
sugeridas a seguir:

Figura 4.1a		

Figura 4.1b

• Observe muito bem a imagem 4.1a.
• Como será o som dela? Será que o planeta azul tem som?
• Ao fundo é possível ver estrelas. Será que elas podem ter som?
• E a imagem 4.1b? Será que o escuro tem som? Como seria?
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• Decida com os (as) colegas que elementos da imagem serão sonorizados.
• Decida também se farão uma sonorização vocal ou instrumental.
• Pode ser interessante sonorizar, primeiramente, apenas com sons vocais, e envolvendo
a turma inteira na produção.
• Em outra aula você e os (as) colegas podem criar uma sonorização instrumental usando
também efeitos especiais.
• Pesquise os sons diversos que poderiam ser utilizados e comece a experimentar.
• Se achar necessário, pode haver um narrador que conte o que está acontecendo na
imagem.
• Grave a sonorização para que vocês possam analisá-la e mudar o que for preciso.
• Peça a opinião do (a) educador (a) sobre o trabalho de sonorização.
Tudo isso pode ser muito divertido!

Para casa

Atividade para fazer em casa
Para casa 4.1
A seguir você tem duas imagens. Escolha uma delas para sonorizar com objetos
que você escolher em sua casa. Será que alguém pode ajudá-lo (a)?
Leve seu trabalho de sonorização para mostrar em sala de aula.

Figura 4.2a

		

Figura 4.2b
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Unidade 5 – Música, movimento e interação:
expressões do ser humano
Ouvir música em movimento é muito gostoso e favorece sua expressão criativa. O movimento corporal é uma forma muito importante de expressão do ser humano. Vamos experimentar?

Atividade 5.1 – Perdido no espaço
Improvisar é criar algo novo de imediato. Na composição você tem mais tempo
para pensar sobre como utilizar e combinar os sons, mas na improvisação tudo
acontece na mesma hora em que você está pensando.
Você pode improvisar com sua voz, tocando instrumentos musicais e objetos
sonoros, ainda que não sejam instrumentos, além de também poder improvisar
com seu corpo em movimento.
Quando você improvisa, está fazendo um tipo de composição, mas ela será sempre diferente cada vez que executá-la.
• Prepare seu corpo e sua mente para entrar em movimento. Reveja 		
algumas atividades da Unidade 1.
• Seja agora um (a) astronauta. Você está no espaço sideral com sua 		
roupa adequada. Seus movimentos se tornam leves e bem mais 		
lentos nesse lugar onde não existe a força da gravidade.
• O (a) astronauta pode se mover com ou sem música. Experimente as
duas formas. Primeiramente sem som e depois ouvindo uma das 		
músicas sugeridas na Unidade 3.
• De repente, a sala de aula ficou cheia de astronautas flutuando no
espaço!

Figura 5.1
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Atividade 5.2 – Perdidos no espaço
Escolha um (a) colega da sala para esta atividade.
Então, outro (a) astronauta se une a você e juntos (as) se moverão de várias
formas:
• Em câmera lenta. Cada um (a) por si.
• Imitação em sombra: vocês estarão em dupla, um (a) atrás do (a) outro
(a). O (a) da frente será o (a) condutor (a) da ação e o (a) de trás, será
sua sombra.

Figura 5.2

• Movimento em espelho: novamente estarão em dupla. Desta vez, um (a) de frente para
o (a) outro (a); um será o (a) condutor (a) e o (a) outro (a) fará o espelho.

Figura 5.3
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• Nos dois tipos de movimentos – sombra e espelho – crie gestos interessantes para que
o (a) colega astronauta o (a) lhe imite. Em seguida, repita você os movimentos que ele
(a) criar.
• Diálogos: agora a movimentação de vocês se transformará em um diálogo de gestos.
Vocês estão se comunicando. Não com palavras, mas sim com movimentos
• Seria interessante ter um grupo de observadores e outro de executantes. Assim vocês
poderiam comentar tanto a realização quanto a observação das atividades.

Atividade 5.3 – Siga o (a) mestre (a)
• Um (a) aluno (a) da turma será o (a) mestre (a) e irá à frente do 		
grupo realizando os movimentos do (a) astronauta para que 		
todos (as) o imitem.
• Na sequência, o (a) astronauta-mestre (a) tocará no ombro de alguém
		 que passará então a ser o (a) mestre (a), e assim por diante. Até que
		 todos (a) tenham sido o (a) líder por um tempinho.
• Tente criar movimentos interessantes e com desafios, mas sempre em
câmera lenta.

Figura 5.4
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Figura 5.5

• Lembre-se: você é um (a) astronauta no espaço!
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Unidade 6 – Parâmetros sonoros:
as diferentes características dos sons
Os sons são como as pessoas, têm muitas características diferentes. As principais características
são chamadas de parâmetros sonoros. São elas: Altura, Duração, Intensidade e Timbre.

ALTURA – sons agudos, médios e graves. Veja os exemplos:

Agudo – voz de criança

Médio – voz de mulher

Grave – voz de homem

DURAÇÃO – sons curtos, médios e longos. Veja os exemplos:

Curto – pio de um passarinho

Médio – balido de uma ovelha

Longo – uivo de um lobo
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INTENSIDADE – sons suaves, médios e fortes. Veja os exemplos:

Suave – cochicho bem baixinho; miado de um gatinho

Médio – fala normal; cacarejo de uma galinha

Forte – fala alta ou grito; rugido de um leão

TIMBRE – é o som da voz de cada pessoa, de cada instrumento e também de cada animal. Você
tem uma voz que é só sua. Mesmo que seja muito parecida com a de seu (sua) irmão (irmã),
sempre será possível perceber a diferença. Sua voz tem o seu timbre. Cada instrumento musical
também tem um timbre. Por esta razão você sempre sabe se está ouvindo o som de um piano ou
de um violino, ainda que eles toquem exatamente a mesma música. Cada bicho tem a sua vocalização e é por isso que você sabe se está ouvindo um gatinho ou um leão. O timbre é como uma
impressão digital; não existe um igual ao outro.
• Uma pergunta: você confundiria a voz de sua mãe com a voz de sua vizinha? É quase
certeza de que não, pois cada uma delas tem o seu timbre.
• Converse um pouco mais com os (as) colegas e com o (a) educador (a) sobre esses
parâmetros, até que não reste mais dúvidas.
• Vamos experimentar os parâmetros do som na prática?

Atividade 6.1 – Roda de apresentação: 		
brincando com alturas

Isto quer dizer que você vai brincar com sons agudos, médios e graves.
• Sente-se em roda e apresente-se usando sua voz mais aguda.
• Todos (as) na roda se apresentarão com uma voz bem aguda. Vai ser
engraçado.
• Repita a roda de apresentações, mas dessa vez usando sua voz mais
grave.
• Todos (as) os (as) colegas participarão da apresentação e o (a) educador
(a) também.
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Atividade 6.2 – Parâmetros do som 		
em movimento

• Primeiramente, memorize a parlenda a seguir:

Pico, pico saranico,

Salta a pulga na balança

As meninas a correr

Quem te deu tamanho bico?

Dá um pulo vai pra França.

As meninas a aprender

Foi a filha da rainha

A mais bonita de todas

Que está presa na cozinha.

Comigo se há-de esconder.

5

Parlendas são versinhos recitados pelas crianças em brincadeiras tradicionais no Brasil.

• Caminhe agora pela sala de aula, falando a parlenda em voz alta, no tempo de seus passos.
Seus passos devem ser bem regulares e são representados pelos tracinhos vermelhos:
Pico, pico sara nico,
|
|
|
|
Quem te deu tamanho bico?
|
|
|
|
• Quando a parlenda acabar, transforme- se numa estátua e só comece novamente depois
de um sinal do (a) educador (a). Ele (a) será o (a) regente da brincadeira a partir de agora.
• Fale a parlenda com voz bem aguda. Depois da estátua, fale com tom bem grave.
• Agora recite-a suavemente. Depois de virar uma estátua, fale fortemente.
• Utilize agora diferentes timbres para falar a parlenda:
• Tapando o nariz.
• Com voz de bruxa.
• Com voz de vovozinha.
• Com voz de pato.
• Invente outras vozes.
• Agora brinque com os sons curtos e longos. Se produzir muitos sons curtos seguidos,
separando bem as sílabas, verá que a parlenda fica bem rápida. Se recitá-la utilizando
sons longos, prolongando as vogais, verá que ela fica bem mais lenta.
• É muito divertido brincar com os parâmetros do som. Lembre-se de virar estátua a cada
vez que a parlenda terminar, o que deixa a brincadeira ainda melhor.
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Atividade para fazer em casa

Para casa

Para casa 6.1
Pesquise em casa outras parlendas, em algum livro ou na internet, ou tente se lembrar de alguma que conheça. Leve uma nova parlenda para a próxima aula para
que o (a) educador (a) possa repetir a brincadeira.

Atividade 6.3 – Cantando e brincando 		

com os parâmetros 		
do som

Ao usar os parâmetros sonoros você consegue tornar sua música mais interessante e mais expressiva. Agora você vai entender melhor como isso acontece.
• Escolha uma canção. Veja a seguir a sugestão de uma música da 		
tradição brasileira para exemplificar: Bate o Monjolo.

Bate o monjolo no pilão.
Pega mandioca pra fazer farinha.
Onde foi parar meu tostão?
Ele foi para a vizinha.
Se não conhecer esta canção, peça para o (a) educador (a) ler a partitura e ensiná-la a você:

Ba - te_o mon - jo - lo

no

pi -

Pe-ga_a man - di - o - ca pra fa - zer

lão.

fa -

7

ri

-

nha.

On

-

de

foi

-

pa

rar

meu

tos

11

tão?

E

-

le

foi

pa - ra

a

vi

-

zi

-

Figura 6.1
Bate o Monjolo
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nha

-

• Primeiramente, aprenda a cantar a canção.
• Cante, agora, Bate o Monjolo caminhando pela sala de aula, na pulsação da canção.

5

A pulsação divide o tempo de uma maneira regular. Ou seja, com batidas de mesma duração. Isto quer dizer que seus passos também serão regulares e com a mesma duração.
(Para saber mais sobre pulsação vá para a Unidade 8)

Batidas 		
| | | | | | | | | | |
Linha do tempo 						

|

|

|

Figura 6.2

• Agora toque a pulsação, enquanto canta, com um par de clavas. Você pode estar sentado
ou em movimento pela sala. Faça das duas formas.
• Pratique o parâmetro Intensidade. Cante suavemente como se houvesse um bebê
dormindo, e mais suave ainda, quase cochichando. A seguir, cante fortemente, como
quando brinca no parque ou joga bola. Fique atento para não cantar mais devagar
quando for suave, senão você altera também o parâmetro Duração.
• Brinque agora com o parâmetro Altura. Cante em tom bem agudo, como se você fosse
um bebê ou um gatinho. Em seguida, cante com voz grave, como se você fosse o Papai
Noel. Atenção para não gritar no agudo nem no grave, senão sua atuação não ficará
nada musical!
• Cante agora brincando com o parâmetro Timbre.
• Faça vozes engraçadas.
• Cante tapando o nariz.
• Imite diferentes sotaques.
• Cante como uma bruxa, como Papai Noel, como um bebê.
• Invente vozes para mudar o seu timbre.
• Pratique o parâmetro Duração. Cante utilizando sons médios e longos. Você verá a
canção ficar bem lenta. Em seguida, utilize sons bem curtos. Você verá que ela ficará
bem mais rápida.

Para casa

Atividade para fazer em casa
Para casa 6.2
• Entre na internet para descobrir o que são um monjolo e um pilão.
• Veja a canção Bate o Monjolo sendo cantada por quatro pessoas, com
brincadeiras, no link https://www.youtube.com/watch?v=i-ahRlL9Ve0
• Solicite ao (à) educador (a) que faça algumas dessas brincadeiras com
vocês, numa próxima aula.
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Atividade 6.4 – Apreciação musical: 		
percebendo parâmetros
sonoros

Você ouvirá agora uma música: Animais de Orelhas Compridas, da suíte Carnaval
dos animais, de autoria de Camille Saint-Saëns.
No acervo do polo, o CD é o de nº 0108 e a faixa 12 é a música Animais de
Orelhas Compridas.
Se quiser, poderá procurar, em casa, no YouTube, o link:
https://www.youtube.com/watch?v=HahQ1IdpA88
• Ouça-a com atenção.
• Você deve observar o que acontece, nessa música, com os quatro 		
parâmetros sonoros para responder a seguir algumas perguntas:

• Qual é o parâmetro que se percebe com mais clareza logo que você ouve a música pela
primeira vez?
__________________________________________________________________________________

• Você consegue reconhecer, pelo timbre, qual instrumento está sendo tocado? Peça ajuda
ao (à) educador (a) se tiver dificuldade.
__________________________________________________________________________________

• Como é o parâmetro intensidade no início da música?
( ) forte

( ) suave

• Quando a música continuou, você conseguiu perceber alguma mudança no parâmetro
intensidade?

__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Suplemento do (a) aluno (a) do Projeto Guri Iniciação musical
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• E o que acontece com o parâmetro duração? Há sons curtos e longos na música?

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

• Por que será que se chama Animais de Orelhas Compridas? Descubra a história da música
com a ajuda do (a) educador (a).

Para casa

Atividade para fazer em casa
Para casa 6.3
Procure saber um pouco mais sobre Camille Saint-Saëns e sua obra O Carnaval
dos Animais.
Peça ajuda aos familiares para pesquisar.
Leve para a sala de aula o que descobrir para comentar com os (as) colegas.

Suplemento do (a) aluno (a) do Projeto Guri Iniciação musical
38

Projeto

3

Ritmo e
melodia

UNIDADE 7
Ritmo livre e ritmo
métrico:
brincando com os ritmos
UNIDADE 8
Pulsação e ritmo:
o mais
para entender um pouc
UNIDADE 9
úsica:
Os elementos da m
melodia
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Unidade 7 – Ritmo livre e ritmo métrico:
brincando com os ritmos
Explicar o que é ritmo é muito difícil. O ritmo tem a ver com o tempo, com a duração dos sons e
com o movimento. Para perceber bem o ritmo é quase sempre necessário usar o movimento.
• Exemplo 1 – um (a) jogador (a) de futebol
• Ele (a) corre, anda, para, salta, marca um pênalti, dribla, cai.
• Todas as ações do (a) jogador (a) duram um tempo.
• Todos os tempos são diferentes entre si.
• São essas diferenças de tempo que produzem o ritmo.
• Se fizéssemos um gráfico dos passos dele (a) seria assim (cada tracinho é um passo):

		 v D O			 N p
RITMO

||||||||

| | |

|

|| |

||| |||

|

LINHA DO
TEMPO											
Figura 7.1

• Exemplo 2 – um (a) soldado (a) marchando
• Ele (a) marca uma pulsação, como se fosse um relógio.
• Todos os passos do (a) soldado (a) duram o mesmo tempo, como se fosse dividido em 		
pedacinhos iguais.
• O gráfico de seus passos seria assim:

PULSAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
LINHA DO
TEMPO
										
Figura 7.2

Suplemento do (a) aluno (a) do Projeto Guri Iniciação musical
40

5

O RITMO divide o tempo em partes diferentes e bem variadas (como no caso do (a) jogador
(a) de futebol). A PULSAÇÃO divide o tempo em pedacinhos iguais (como na marcha do (a)
soldado (a)).

Vamos experimentar pulsação e ritmo?

Atividade 7.1 – Para experimentar ritmos
livres e métricos

O ritmo do (a) jogador (a) de futebol é um ritmo livre. Você não conseguirá prever
qual será o próximo passo.
O ritmo do (a) soldado (a) é métrico. Você sabe exatamente onde estará o próximo passo e pode até contar: 1, 2; 1, 2; 1, 2, etc.
• Solicite ajuda ao (à) educador (a) para ouvir na sala de aula as duas músicas sugeridas a
seguir:
• Música 1 – Cangurus, de autoria de Camille Saint-Saëns – da suíte O Carnaval dos 		
animais.
Esta música é a faixa nº 10 do CD nº 0108, no acervo do polo.
Vocês podem encontrá-la também no YouTube, no link: https://www.youtube.com/
watch?v=Ae_Obzv0XeI
• Música 2 – Senhora Pastora (Cirandinha nº 5) de autoria de Heitor Villa-Lobos – da obra
Cirandinhas. No Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=xSrxoFl6bvA
• Responda agora:
Qual das músicas tem ritmo métrico? ( ) a primeira

( ) a segunda

• Coloque novamente cada uma das músicas e caminhe no ritmo delas enquanto estiver
ouvindo. Em seguida, responda:
Com qual música foi mais fácil caminhar? ( ) primeira ( ) segunda
Por quê? _________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
• Faça o comentário sobre isso com o (a) educador (a) e os (as) colegas.
Para casa

Atividade para fazer em casa
Para casa 7.1
Procure conhecer mais sobre Heitor Villa-Lobos, um grande compositor brasileiro.
Se precisar, peça para alguém ajudá-lo (a) a fazer isso em casa. Leve para a aula o
que descobrir sobre Villa-Lobos para comentar com os (as) colegas.
Suplemento do (a) aluno (a) do Projeto Guri Iniciação musical
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Atividade 7.2 – O (A) educador (a) é o (a)
mestre (a)

• Solicite ao (à) educador (a) a gentileza de tocar num tambor alguns
ritmos para que você se movimente.
• Ao ouvir as batidas marcadas pelo (a) educador (a), caminhe dando
um passo a cada toque. Quando ele (a) parar, paralise-se também e se
transforme numa estátua.
• Peça ao (à) educador (a) que misture ritmos métricos (com pulsação) e
ritmos não métricos (sem pulsação).
• Você será o (a) mestre (a) agora e tocará ritmos métricos e não métricos
para que os (as) colegas se movimentem.
• Lembre-se de introduzir silêncios para que os (as) colegas virem estátuas.
• Mãos à obra!

Atividade 7.3 – Tocando ritmos livres e

		ritmos métricos

• Pegue um instrumento de percussão. Pode ser um par de clavas, uma
caixinha chinesa ou um tambor.
• Ouça novamente cada uma das músicas da Atividade 7.1.
• Marque os tempos da música com seu instrumento enquanto ouve.

5

Marcar os tempos é a mesma coisa que bater a pulsação da música:
		 TEMPOS ou PULSOS | | | | | | | |
• Agora responda: Em qual música foi mais fácil marcar o tempo?
( ) na primeira ( ) na segunda Por quê? __________________________________________
_________________________________________________________________________________
• Você se lembra da Atividade 5.1, Perdido no espaço, quando você virou um (a) astronauta?
• O ritmo do (a) astronauta era métrico ou não métrico? _______________________________
• Você conseguiria marcar a pulsação do movimento do (a) astronauta? __________________
• Faça um comentário na aula sobre isso.
Suplemento do (a) aluno (a) do Projeto Guri Iniciação musical
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Unidade 8 – Pulsação e ritmo:
para entender um pouco mais
Você já sabe que a pulsação é a divisão do tempo em partes iguais.
PULSAÇÃO

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

LINHA DO
TEMPO
										
Figura 8.1

Todas as canções tradicionais e populares que cantamos têm pulsação. Boa parte das músicas
clássicas que escutamos também tem pulsação. Costuma-se dizer que a pulsação é o coração da
música, porque ela é regular como as batidas do coração humano.

		

| | | | | | | | |
Figura 8.2

Você pode praticar a pulsação de muitas formas: andando pelo espaço, batendo palmas, marcando a pulsação com instrumentos, cantando e marcando a pulsação com palmas e instrumentos,
marcando a pulsação percutindo em seu corpo, entre muitas outras formas. Vamos praticar?

Atividade 8.1 – Brincando com a pulsação
Você conhece o Jogo do índio?
Nele as crianças se sentam em roda. Alguém fala uma palavra ou frase, que vai
sendo repetida por cada pessoa do grupo, até chegar ao final.
É assim que os índios transmitem uma informação.
Vamos transmitir a pulsação na roda?
• Sente-se em roda no chão ou em cadeiras, com o (a) educador (a) e
os (as) colegas.
• Solicite ao (à) educador (a) que marque a pulsação com um tambor
ou outro instrumento.
• Você começará a transmitir o pulso batendo uma palma. Em seguida,
o (a) colega ao lado, depois o (a) outro (a) e o (a) outro (a)... Até a
volta se completar chegando a você novamente.

Suplemento do (a) aluno (a) do Projeto Guri Iniciação musical
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• Quando chegar a você novamente, transmita a palma para o lado oposto.
• Fique em pé na roda. Agora transmita um pulo. Quando chegar sua vez, ao invés de
bater palma, você dará um pulo.
• Preste atenção para não perder seu pulo.

Figura 8.3

Figura 8.4

Suplemento do (a) aluno (a) do Projeto Guri Iniciação musical
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Atividade 8.2 – Pulsação na roda 			
com música

• Permaneça na roda com os (as) colegas.
• Solicite ao (à) educador (a) a gentileza de escolher uma música 		
		 adequada para esta atividade – pode ser popular ou clássica.
• Aqui também você poderia recorrer ao seu baú de músicas.
• Ouça a música com atenção.
• Descubra a sua pulsação e marque batendo palmas.
• Enquanto a música toca, passe o pulso na roda das seguintes maneiras:
• Transmitindo uma palma ou um pulo na roda, exatamente como na
atividade anterior.
• Você e os (as) colegas poderão ter instrumentos de pequena percussão na
mão. Em vez de bater palma ou de pular, vocês transmitirão o pulso dando
uma batida no instrumento.
• Invente outras formas divertidas de passar o pulso na roda.
• Não permita que a pulsação atrase. Fique bem atento para não perder
a vez!

Atividade 8.3 – Afinando sua pulsação
• Encontre a pulsação de algumas canções que conhece.
• Para isso basta cantar e bater palma nos tempos da canção.
• Que tal voltar lá no seu baú de canções e escolher algumas?
• Algumas canções estão sugeridas a seguir para exemplificar a atividade:
• Parabéns a Você
• Cai, Cai, Balão
• Bate o Monjolo
• O Cravo Brigou com a Rosa
• A Loja do Mestre André.
• Cante cada uma das canções e siga sua pulsação com palmas.
• Agora, escolha um instrumento de percussão, cante e marque a 		
pulsação com ele.
• Faça algo mais difícil. Cante, toque e se locomova na pulsação, 		
ao mesmo tempo.

Suplemento do (a) aluno (a) do Projeto Guri Iniciação musical
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• A um sinal sonoro do (a) educador (a), paralise-se e pare de cantar, mas continue
pensando na canção.
• Quando ele (a) der outro sinal sonoro, continue caminhando e cantando como se não
tivesse parado.
• Quando faz esse exercício você está trabalhando duas coisas: a memória e o pulso interno.

5

Para perceber o pulso interno, você apenas pensa nele. Não bate o pé, não mexe nenhuma
parte do corpo, não canta. Tudo acontece no seu pensamento.

Atividade 8.4 – Pulsação e ritmo 			
em canções

• Encontre agora o ritmo das mesmas canções que cantou anteriormente.
• Cante marcando a pulsação e dando uma batida nos joelhos em cada
uma das pulsações, como indicam as barrinhas vermelhas na figura 8.5.

Ba-te omon-jo - lo no pi - lão
PULSAÇÃO
Figura 8.5

• Encontrar o ritmo é fácil. Basta bater uma palma para cada sílaba que você canta.
• Cante a frase algumas vezes e marque a pulsação com batidas nos joelhos.
• Cante agora marcando o ritmo com palmas. Uma palma para cada sílaba.
• Solicite ao (à) educador (a) que lhe observe fazendo isso, para que não se esqueça de
nenhuma sílaba.
• Cante todas as canções, primeiramente marcando a pulsação nos joelhos. Em seguida,
marcando o ritmo com palmas.
• Percebeu como o ritmo tem durações variadas e o pulso, durações sempre iguais?
• Em todas as músicas e canções, pulso e ritmo estão sempre juntos.
• Pratique pulsação e ritmo com muitas canções, até que não restem mais dúvidas.

Suplemento do (a) aluno (a) do Projeto Guri Iniciação musical
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Atividade 8.5 – Um ditado de canções
Você já fez um ditado diferente na Atividade 2.4, de instrumentos musicais.
Agora você fará um ditado do ritmo de canções.
É fácil. Você ouvirá um ritmo e terá que descobrir a qual canção ele pertence.
• Solicite ao (à) educador (a) que escreva no quadro o nome das canções
que farão parte desse ditado.
• Sugiro as mesmas canções usadas como exemplo, anteriormente:
• Parabéns a Você
• Cai, Cai, Balão
• Bate o Monjolo
• O Cravo Brigou com a Rosa
• A Loja do Mestre André.
• O (A) educador (a) baterá o ritmo de uma delas, com palmas ou com
		 um instrumento.
• Você ouvirá e dirá o nome da canção que tem aquele ritmo.
• Qual será? Vamos ver quem acerta todas?

Atividade 8.6 – Pulsação e ritmo 			
em gravações

• Escolha um CD de música. Pode ser popular ou clássica.
• Peça ajuda ao (à) educador (a) para escolher.
• Mais uma vez, poderia ser algum CD do seu baú de músicas.
• Na atividade 7.1, você conheceu a Senhora Pastora – Cirandinha nº 5,
de Villa-Lobos. Quer conhecer um pouco mais desta obra para 		
exemplificar esta atividade?
• Solicite ao (à) educador (a) que traga para a sala de aula uma 		
gravação da obra completa Cirandinhas, de Heitor Villa-Lobos. São
12 pequenas músicas no total.
• Para encontrar o pulso e o ritmo de cada uma delas, faça o seguinte:
• Primeiramente escute uma das cirandinhas, atentamente. Pode ser apenas
o trecho inicial.
• Perceba a pulsação e comece a marcar com batidas nos joelhos.
• Em seguida, preste atenção na melodia e bata uma palma para cada nota
ouvida, da mesma forma que fez na canção Bate o Monjolo.
• Peça ao (à) educador (a) para verificar se você está fazendo corretamente.
Suplemento do (a) aluno (a) do Projeto Guri Iniciação musical
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• Repita este exercício para cada uma das cirandinhas do CD.
• Você está se tornando um especialista em pulsação e ritmo!

Atividade 8.7 – Vamos jogar bola?
Na verdade, você vai fazer uma brincadeira rítmica com uma bolinha, e não
jogar futebol.
• Leve uma bolinha de tênis ou uma de borracha para a sala de aula.
• Você sabia que com bolinhas também é muito fácil marcar a pulsação
da música?
• Faça uma roda com os (as) colegas e o (a) educador (a), todos (as) de pé.
• Cada um (a) de vocês terá uma bolinha.
• A brincadeira é assim: no primeiro pulso, bata a bolinha no chão; no
segundo, pegue-a.
• Continue:

bate pega bate pega bate pega bate pega bate pega etc.

• Você já assistiu uma vez em casa, no YouTube, um grupo de quatro pessoas cantando
e marcando os tempos com as bolinhas (Atividade para fazer em casa 6.2). Assista 		
novamente: https://www.youtube.com/watch?v=i-ahRlL9Ve0
• Agora você pode cantar todas as canções que conhece marcando a pulsação com a
bolinha.

Suplemento do (a) aluno (a) do Projeto Guri Iniciação musical
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Unidade 9 – Os elementos da música:
melodia
Uma melodia é feita de sons sucessivos. Isto quer dizer que os sons aparecem uns depois dos outros e não todos ao mesmo tempo.

Figura 9.1

5

Os pontinhos pretos são os sons que podemos cantar, a linha pontilhada indica o caminho
que eles fazem.

A melodia é a parte da música que permanece em nossa memória e que conseguimos cantar.
Quando se escuta a 5ª Sinfonia, de Beethoven, aquilo que você sai cantando – “Papapapam...
papapapam” - é a melodia.
De uma maneira geral, quando nos lembramos de uma música, cantamos um pedaço de sua melodia. Vamos confirmar:
• Cante Parabéns a Você, sem colocar a letra – apenas em “lá-lá-lá”.
O que você cantou é a melodia.
• Agora cante a canção Cai, Cai Balão – apenas em “lá-lá-lá”.
Você cantou a melodia.

Para casa

Atividade para fazer em casa
Para casa 9.1
Procure ouvir a 5ª Sinfonia, de Beethoven. Pelo menos o primeiro movimento dela
(1ª parte). Você encontrará essa obra no acervo do Projeto Guri ou no YouTube,
onde existem várias versões.
Aproveite e leia um pouco mais sobre Beethoven. No acervo do Projeto Guri também existem livros sobre esse grande compositor.
Na próxima aula, compartilhe suas descobertas com os (as) colegas.
Suplemento do (a) aluno (a) do Projeto Guri Iniciação musical
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Atividade 9.1 – Vamos fazer 				
uma melodia?

• Escolha um instrumento que tenha as notas Sol e Mi: xilofone, flauta
doce, piano, violão, violino ou qualquer outro que emita sons musicais.
Também pode ser a voz, que é seu instrumento mais próximo.
• Peça ajuda ao (à) educador (a) para encontrar as notas Sol e Mi no
instrumento que você escolher.
• Primeiramente, brinque com os dois sons: toque, ouça, varie a duração
dos sons e a intensidade.
• Encontre uma forma para organizar suas notas Sol e Mi.
• Você pode alternar as duas notas, repeti-las, usá-las com uma duração
bem curta ou longa. Invente! Crie sua melodia!
• Peça a opinião dos (as) colegas e do (a) educador (a) sobre a sua melodia.
Eles (as) podem ter boas ideias para ajudar.
• Coloque uma letra na sua melodia se desejar.
• Que tal organizar uma apresentação com sua melodia e as melodias dos
(as) colegas?

Para casa

Atividade para fazer em casa
Para casa 9.2
• Agora que você já conhece bem as notas Sol e Mi, vá até sua cozinha e
veja se consegue encontrar dois copos para que possa fazer esses sons.
• É fácil tirar sons de um copo. É só bater levemente nele com uma colherinha.
• Escuta o som de um dos copos. Este será seu copo Sol.
• Pegue o segundo copo, igual ao primeiro, toque um e outro e 		
compare os dois sons.
• Um deles terá que ficar com som mais grave para fazer a nota Mi.
• Sabe como você consegue fazer isso?
• Colocando água no copo. Você verá que quanto mais água colocar, mais
grave o som ficará.

Suplemento do (a) aluno (a) do Projeto Guri Iniciação musical
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Figura 9.2

• Agora é só se lembrar das notas Sol e Mi para fazer o som igual com seus copos. Se não
conseguir se lembrar, grave esses sons no seu celular, na próxima aula. Mas, se pensar
um pouquinho, com certeza você terá os sons na memória.
• Você gostaria de fazer uma melodia para copo e colher?
• Embrulhe seus copos com papel, com cuidado. Peça ajuda a um (a) adulto (a) para fazer
isso.
• Leve seus copos e a colher para a sala de aula.
• Peça ao (à) educador (a) para ajudá-lo (a) na afinação exata das notas Sol e Mi nos copos.
• Toque sua melodia para todos (as).

Atividade 9.2 – Pequenos (as)

				cantores (as)

O compositor e pedagogo Zoltán Kodály inventou uns gestos muito interessantes para representar as notas Sol e Mi. Veja:

Sol

Mi
Figura 9.3a				

5

Figura 9.3b		

Esses gestos criados por Kodály se chamam Manossolfa. Com eles fica muito mais 		
fácil cantar na escola com um grupo grande de crianças.
Suplemento do (a) aluno (a) do Projeto Guri Iniciação musical
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• Você pode ser agora o (a) regente da sua turma.
• Peça ajuda ao (à) educador (a) para afinar as duas notas antes de começar.
• Faça o gesto da nota Sol. Os (as) colegas deverão cantá-la.
• Faça agora o gesto da nota Mi. Eles (as) também a cantarão.
• Crie formas interessantes de usar o Manossolfa. Você pode repetir um gesto. Os (as)
colegas terão que cantar novamente.
• Pode fazer sons longos (enquanto você mantiver o gesto, o grupo ficará cantando).
• Pode fazer os gestos mais rapidamente. É bem divertido!
• Agora o (a) educador (a) será o (a) regente de todos (as) vocês.
• Com esses gestos vocês conseguirão cantar muitas melodias.
• É só seguir os gestos do (a) educador(a)!

Atividade para fazer em casa
Para casa

Para casa 9.3
Pratique os gestos de Manossolfa na sua casa e monte um coral familiar.
Você será o (a) regente.
Caso não se lembre da afinação da voz, escute o som nos seus copos de Sol e Mi
ou no seu celular.
Entre na internet e procure conhecer um pouco mais sobre o compositor Zoltán
Kodály. Peça ajuda aos seus familiares se precisar.
Leve o que descobrir sobre ele para compartilhar na sala de aula.

Atividade 9.3 – Improvisação: um 			
diálogo melódico
de Sol e Mi

Dialogue com um (a) colega. Você já realizou um diálogo de movimentos.
Lembre-se da Atividade 5.2. Agora você vai realizar um diálogo de sons.
• Escolha um instrumento, como o xilofone, por exemplo; um para você,
outro para o (a) colega ou para o (a) educador (a).
• Seu material para improvisar serão as notas Sol e Mi.
• Pesquise essas notas no seu instrumento. É possível fazer muita coisa só
com essas duas notas musicais.
• Dialogue agora com o (a) colega. Você propõe um trechinho de 		
melodia e ele (a) responde a você com outro trechinho melódico.
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• Vocês podem explorar diversos tipos de diálogo:
• Pergunta e resposta imitativas – um pergunta e o outro imita exatamente igual.
• Pergunta e resposta diferentes – um pergunta e o outro dá uma resposta diferente.
• Diálogos – nos diálogos pode haver de tudo: imitação, respostas diferentes e até distintos
estados de espírito.
• Imagine uma conversa bem calma para o seu diálogo, em que há muita concordância.
• Imagine agora uma conversa nervosa, quase uma briga. Tudo muda no diálogo.
Ao longo deste exercício pense sempre em fazer música. Isto é, busque ouvir a música que está
produzindo em seu diálogo. Não é uma simples brincadeira, é um diálogo musical.

Atividade 9.4 – Uma composição 			

				entre amigos (as)

• Agora você poderá aumentar a quantidade de sons usados em sua
composição: Sol, Mi e Lá.
• Utilize somente estes três sons para compor.
• Monte um grupo de quatro a seis amigos (as) para este exercício de
composição.
• Cada um (a) de vocês escolherá um instrumento que tenha as notas Sol,
Mi e Lá: xilofone, flauta doce, piano, violão, violino, voz ou qualquer
outro que emita sons musicais.
• Peça sempre a ajuda do (a) educador (a) quando não conseguir encontrar
as notas.
• Explore os sons junto com os (as) colegas. Cada um (a) em seu instrumento.
• Experimente mudar os parâmetros sonoros variando a duração, a
velocidade e a intensidade dos sons.
• Veja como combinar as diferentes ideias que surgem de você e dos (as)
colegas com imitações, perguntas e respostas e diálogos.
• É muito importante tomar todas as decisões sobre a composição junto
com os (as) colegas.
• Grave sua composição para que possam ouvi-la, criticá-la e mudá-la, se
for o caso.
• Além da opinião dos (as) colegas, peça a opinião do (a) educador (a)
sobre a música que fizerem. Ele (a) pode ajudá-lo (a) a organizar melhor
as ideias musicais se for preciso.
• Apresente a composição de seu grupo na sala de aula e, claro, ouça as
composições dos outros grupos.
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Para casa

Atividade para fazer em casa
Para casa 9.4
• Agora que você já conhece três notas: Sol, Mi e Lá.
• Você pode tentar construir um carrilhão de garrafas que produzam esses
três sons.
• Veja se encontra três copos ou três garrafas iguais na sua casa. Podem ser
garrafinhas de água, desde que sejam de vidro.

Figura 9.4

• Você deve fazer o mesmo que fez para encontrar as notas Sol e Mi.
• Bata de leve com uma colherinha, ouça o som, defina sua nota Sol e, a partir dela, uma
mais grave, que será o Mi, e outra mais aguda, que será o Lá.
• Componha uma melodia e leve seus copos ou garrafas para apresentá-la em sala de aula.
• Lembre-se de embrulhar tudo com muito cuidado.
• Peça a ajuda de seus familiares para isso.
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Atividade 9.5 – Regentes e cantores (as)
Agora você tem três notas e três gestos para fazer melodias.

Sol

Mi
Sol
Sol

MiMi

l

Lá
Lá

Mi

Lá
Figura 9.5

• Assuma novamente a regência da turma, indicando os gestos que todos (as) devem
cantar.
• Com três sons as melodias ficam mais interessantes!
• Peça ajuda ao (à) educador (a) para afinar as três notas antes de começar.
• Você poderá criar e cantar melodias mais difíceis e interessantes e, além disso, irá treinar
a voz e o ouvido.
• Agora o (a) educador (a) será o (a) regente de todos (as) vocês.
• Mãos à obra!

Para casa

Atividade para fazer em casa
Para casa 9.5
Agora, com três sons, seu coral familiar vai ficar ainda melhor.
Pratique os gestos das notas Sol, Mi e Lá, reúna a família e façam música!
Novamente, você será o (a) regente.
Caso não se lembre da afinação dos sons, escute-os novamente em seus copos de
Sol, Mi e Lá.
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Espaço para anotações
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Projeto
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Unidade 10 – Notas musicais:
subindo e descendo
Existem sete notas musicais: Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si.
Estas notas correspondem aos sete sons que você pode utilizar para fazer música.
Você usou muito mais as notas Sol, Mi e Lá nas músicas que fez, mas tenho certeza de que sabe
cantar as sete notas. Experimente!
Peça a ajuda do (a) educador (a) para isso.
Além desses sete, existem outros cinco sons, que correspondem às teclas pretas do piano.
Em breve você também os conhecerá.

Atividade 10.1 – Sobe e desce de 			
notas musicais

As sete notas musicais se parecem com uma escadinha de sons que sobem do
mais grave para o mais agudo. Você consegue perceber isso quando canta:

Si

Si

Lá

Lá

Sol

Sol

Fá

Fá

Mi

Mi

Ré

Ré

Dó

Dó
Figura 10.1

O que será que vem depois do Si?
É o Dó novamente! Mas, dessa vez, mais agudo.
Veja o teclado do piano a seguir. Existem grupinhos de duas e de três teclas pretas. Sempre antes
de um grupo de duas teclas pretas existe uma nota Dó.
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Sons mais agudos

Sons mais graves

Dó Ré Mi Fá Sol Lá Si Dó Ré Mi Fá Sol Lá Si Dó Ré Mi Fá Sol Lá Si

Figura 10.2

• Experimente tocar todas as notas Dó que existem no teclado do piano.
• Agora toque uma escala de Dó a Dó. Pode ser com um dedo só.
• Ou com dois dedos da mesma mão, assim:

Figura 10.3a			

		

Figura 10.3b

Figura 10.3c

• Peça a ajuda do (a) educador (a) para tocar a escala ao piano. E, não se preocupe, você
vai conseguir.
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• Toque e cante a escala de Dó, ao mesmo tempo.

Si

Dó

Lá
Sol

Fá

Mi
Ré

Dó

5

Figura 10.4

Escala é uma sucessão de sons que se inicia numa nota, vai subindo de som em som, até
chegar à sua repetição mais aguda. Você tocou ou cantou uma escala!

• Você também pode tocar e cantar a escala do agudo para o grave. Experimente:

Dó
Si

Lá
Sol

Fá

Mi
Ré

Dó

Figura 10.5

• Agora cante e toque a escala de Dó subindo e descendo:

Dó
Si

Si

Lá

Lá

Sol

Sol

Fá

Fá

Mi

Mi

Ré

Dó

Ré

Dó
Figura 10.6
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Atividade 10.2 – Tocando e 				
cantando escalas

• Você sabia que é possível construir escalas para cada uma das sete notas?
• Primeiramente, preencha nas escadinhas abaixo os nomes das notas
que sobem.
• Caso ainda não saiba escrever, peça ajuda ao (à) educador (a) ou aos
familiares.

Dó

Ré

Mi

Fá

Sol

Lá

Si

Figura 10.7

Para casa

Atividade para fazer em casa
Para casa 10.1
Agora que já aprendeu a construir escalas que sobem, treine um pouco a construção de escalas que descem, colocando os nomes das notas em cada degrau.
Se achar difícil, peça ajuda a alguém em casa.

Dó

Si

Lá

Fá

Sol

Mi

Ré

Figura 10.8

Leve suas escadinhas para tocar na sala de aula.

5

Escadinhas que sobem são chamadas de Escalas ascendentes.
		 Escadinhas que descem são chamadas de Escalas descendentes.
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Atividade 10.3 – Subindo e descendo 		
escadas musicais

• Já pensou em subir uma escada musical de verdade?
Dó

Si

Lá

Sol

Fá

Mi

Ré

Dó

Figura 10.9

• Você pode brincar um pouco disso colocando os nomes das notas numa escada.
• Solicite ajuda ao (à) educador (a) para isso.
• Depois peça ao (à) educador (a) para tocar a escala, subindo e descendo, em algum
instrumento musical.
• Você ouvirá o que ele (a) tocar e se moverá na escada, para cima ou para baixo. Vai ser
bem divertido!

Atividade para fazer em casa
Para casa

Para casa 10.2
Se houver uma escada na sua casa, você poderá propor o desafio das escadinhas
musicais para os (as) amigos (as) e pessoas da família.
Faça umas cartelinhas com os nomes das notas e coloque nos degraus ou os escreva com um giz diretamente na escada.
A pessoa que vai se mover se posiciona antes do degrau da nota Dó.
Em seguida, você cantará a escala, a pessoa ouvirá e subirá ou descerá os degraus
conforme escutar sua voz.
Você e sua voz serão os regentes desta atividade!
Suplemento do (a) aluno (a) do Projeto Guri Iniciação musical
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Unidade 11 – Movimento sonoro:
sons que escorregam
Se você fizer sua voz escorregar do grave para o agudo, ou vice-versa, estará produzindo um
“glissando”.

5

GLISSANDO é uma palavra de origem italiana que significa escorregar.

Você pode fazer glissandos com a voz, escorregando os dedos pelas teclas de um piano ou de um
teclado, ou ainda escorrendo a baqueta pelas plaquetas do xilofone.

Atividade 11.1 – Sons que escorregam
• Experimente brincar com estes glissandos:

1

3

2

5

4
Figura 11.1

• No primeiro, a voz escorrega do grave para o agudo.
• No segundo, do agudo para o grave.
• No terceiro, sobe e desce escorregando.
• No quarto, faz o contrário.
• No quinto, a voz escorrega para o grave e mantém o som longo por um tempo.
• Agora experimente tocar os glissandos no xilofone.
• No piano é mais difícil. Peça ajuda ao (à) educador (a) para não machucar o seu dedo.
• Será que existem mais instrumentos na sala de aula nos quais você conseguiria tocar
glissandos? Descubra.
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Atividade 11.2 – Ditado de 					
glissandos

Solicite ao (à) educador (a) a gentileza de conduzir esta atividade.
Ele (a) tocará alguns glissandos para que você ouça e reconheça o
movimento dos sons.
Para isso ele (a) poderá usar o xilofone, um violino, a voz ou
uma flauta de êmbolo.

5

A flauta de êmbolo tem um pauzinho por dentro, que se chama êmbolo. Ele desce e sobe e faz os sons escorregarem do grave para o
agudo e vice-versa. Peça ao (à) educador (a) que mostre uma para
você.

• Ouça atentamente os glissandos que o (a) educador (a) vai tocar.
• Faça os desenhos correspondentes nos quadrinhos a seguir:
1

2

3

4

5

6

Figura 11.2
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Para casa

Atividade para fazer em casa
Para casa 11.1
• Componha uma partitura de glissandos e a escreva no quadro abaixo:

• Escolha que instrumentos devem tocar em sua composição e anote seus nomes no espaço
em branco antes da partitura ou faça um desenho pequeno do instrumento, naquele
lugar.
• Além dos glissandos, você pode usar outros signos musicais que já conhece:
•

som curto

		som longo

Gotinhas – vários sons curtos

Golpe – batida forte

• Vamos compor?
• Leve sua partitura para tocar na sala de aula.
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Espaço para anotações
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Unidade 12 – Conhecendo a Orquestra Sinfônica:
fantásticos sons
Você já teve a oportunidade de ouvir uma orquestra tocando ao vivo?
Já esteve numa sala de concertos?
Ainda que nunca tenha estado, certamente já ouviu uma orquestra tocando, na televisão, no rádio
ou na internet.
Quer conhecer um pouco mais?
Orquestra é uma palavra de origem grega. Anteriormente, na Grécia antiga, a palavra orquestra indicava o lugar onde ficavam os (as) musicistas, os (as) atores (atrizes) e os (as)
cantores (as). Como os (as) musicistas ficavam sempre naquele lugar, com o tempo o
		 grupo de instrumentos também passou a se chamar orquestra. Trata-se de um conjunto
bem grande de instrumentos musicais.

5		

Atividade 12.1 – Escutando uma 			
Orquestra Sinfônica

• Escolha alguns CDs no acervo do polo ou se inspire no seu baú de 		
músicas. Seguem duas sugestões do acervo:
• CD 072 e CD 0114 – Beethoven – Sinfonia nº 9.
• CD 086 – Villa-Lobos – Coleção Grandes Compositores da Música Clássica
– Bachianas nº 2 e Descobrimento do Brasil, Suíte nº 1.
• Solicite ao (à) educador (a) a gentileza de escolher um trecho de uma
dessas obras para vocês ouvirem.
• Ouça atentamente uma das músicas.
• Procure agora, no YouTube, uma versão da música ouvida e assista ao
vídeo na sala de aula. Se puder projetá-la numa televisão, ou mesmo
na tela do computador, será muito bom.
• Comente com a turma tudo o que puder observar no vídeo.

5

Sinfonia é uma grande obra musical para orquestra. Beethoven escreveu nove sinfonias,
Mozart escreveu 41, Villa-Lobos escreveu 12 e Haydn, 104! A orquestra sinfônica tem este
nome por causa das obras sinfônicas que ela executa.
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Para casa

Atividade para fazer em casa
Para casa 12.1
Continue ouvindo em casa a mesma obra sinfônica escolhida pelo (a) educador(a).
Lembre-se do que aprendeu na Atividade 3.3: “em cima de música não se fala”.
Se tiver que falar, faça-o bem baixinho, pois a música deve ser a coisa mais importante.
Ensine esta atitude de escuta às pessoas da sua família.
Escolha um bom horário, convide todos (as), faça uma “sala de concertos” em sua
casa. Todos (as) em sua casa aprenderão com você a atitude que se deve ter em
uma sala de concertos: ouvir em silêncio.

Atividade 12.2 – Uirapuru, de Villa-Lobos

5

O uirapuru é um pássaro da fauna brasileira. 		
Villa-Lobos se inspirou em seu canto – que é muito bonito
e pode ser ouvido no amanhecer – para compor essa obra
sinfônica.

• Solicite ao (à) educador (a) a gentileza de preparar a peça sinfônica
Uirapuru, de Villa-Lobos, para que escute na sala de aula, em especial os
dez primeiros minutos.
• Se for possível, acesse o YouTube (link: https://www.youtube.com/
watch?v=Wgh8CzHPKok) e assista à orquestra tocando essa obra, na tela
do computador ou em uma televisão, o que será ainda melhor.
• Você verá os diferentes instrumentos da orquestra filmados bem de
perto.
• Peça ao (à) educador (a) que faça alguns comentários sobre os
instrumentos que aparecerem.
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• Solicite sua ajuda também para seguir o roteiro da música apresentado abaixo:
• Início – uma melodia baseada no canto do uirapuru aparece nos instrumentos de cordas na
1ª parte lenta.
• 1’42 – um solo de flauta transversal explora outro trecho do canto do uirapuru.
• Segue-se uma parte rápida.
• 4’ – o tema do uirapuru volta nos instrumentos de cordas.
• 4’36 – novamente o tema, agora num violino, bem agudo.
• 5’21 – novamente uma representação do canto do uirapuru no oboé solo.
• Segue-se outra parte rápida.
• 7’28 – o canto do uirapuru reaparece na flauta solo.
• 8’33 – o canto do uirapuru passeia um pouco pela orquestra toda.
• 9’40 – novamente aparece o canto do uirapuru na flauta solo.
• 10’ – corte possível da música.

5		

Solo é uma parte da música tocada por um único instrumento. Ele é então chamado de
instrumento solista.

Para casa

Atividade para fazer em casa
Para casa 12.2
Veja se consegue na internet, ou em algum livro, mais informações sobre o uirapuru.
Escute o seu canto no YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=tDfHrOBKmkI
Reúna a família e ouça novamente o trecho da música ouvido em sala de aula.
Mostre para todos (as) o canto do uirapuru cada vez que ele aparecer na música.
Você será o (a) condutor (a) desta atividade!
Conte na sala de aula como foi essa experiência em casa.

Atividade 12.3 – Dançando com 			
o Uirapuru

Brinque com a expressão do uirapuru em movimento, agora que você já conhece bem o seu canto.
Solicite ao (à) educador (a) a gentileza de colocar novamente o áudio de Uirapuru
na sala de aula. Podem ser os dez minutos iniciais já trabalhados.
Agora você será o uirapuru. Cada vez que ouvir o seu canto, você poderá se
mover como um pássaro pela sala.
Quando o canto do uirapuru parar, você também ficará parado e ouvindo a
música atentamente, até que o canto apareça novamente.
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Atividade 12.4 – Um livro					
muito interessante

• Você conhecerá agora uma publicação bem especial. Trata-se do livro
030 do acervo do Projeto Guri: A Orquestra Tim-tim por Tim-tim, de
autoria de Liane Hentschke, Susana Ester Kruger, Luciana Del Ben e
Elisa da Silva e Cunha.
• Dedique uma aula para estudá-lo. Faça essa sugestão ao (à) educador
(a).
• Veja alguns dos assuntos que poderá estudar:
• Tipos de orquestra.
• O som da afinação da orquestra.
• As famílias de instrumentos: cordas, madeiras, metais e percussão.
• Como os instrumentos são organizados em cima do palco.
• A partitura de orquestra.
• A função do (a) maestro (maestrina).
• O melhor de tudo é que poderá ler/ver muitos exemplos musicais e
entender perfeitamente tudo o que será explicado sobre a orquestra.

Bom trabalho de apreciação musical!
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Espaço para anotações
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