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.: Lista de Atividades :. 

  No vídeo do 1º Encontro é possível visualizar as demonstrações das práticas sugeridas abaixo, 

e, os recursos ( fichas, links e áudios ) estão na pasta do drive. 

Os objetivos apresentados são generalizados, cabendo a cada proponente em seu 

planejamento direcionar as demandas específicas do seu público. 

 

01. Caixa de Histórias: 

Itens: caixa vazia e 03 objetos; recurso Dessa Caixa Vai Sair 02 

Descrição: peça para os participante guardarem dentro de uma caixa 03 objetos 

(livres).  

Durante a abertura do encontro, eles falarão sobre si utilizando os objetos da 

caixa, contando sua própria história, apresentando-se ao grupo. 

Eles devem ser pegos de surpresa, sem aviso do que terão que fazer com os 

objetos. 

Utilize, se desejar, a paródia Dessa Caixa Vai Sair. 

Objetivos: exercitar a criatividade; resgatar memórias; estimular a 

autoexpressão; promover integração; estimular a afetividade; exercitar a 

cognição. 

 

02. Uma caixa e muitas possibilidades: 

Itens: caixa ( de qualquer material ), figuras ( diversas ), objetos ( diversos ), 

recurso Dessa Caixa Vai Sair, áudios ( diversos ). 

Descrição: a) O proponente introduz que tem uma caixa cheia de sons do mundo 

todo e com a caixa vazia, os participantes irão retirar o som que desejarem. Pode 

ser um ruído, uma palavra, um trecho de canção, uma onomatopeia, entre 

outros,  que serão reproduzidos eles mesmos.  

Após ouvir todos, o proponente recolhe na caixa os sons, mistura e lança no ar, 

iniciando uma composição coletiva, onde todos contribuirão.  

Um participante pode ser escolhido para ser o maestro e manipular elementos 

como intensidade, andamento, pausa e variação de vozes. 

b) O mesmo sugerido acima, mas com uso de objetos ou fichas com figuras, 

retiradas da caixa, podendo serem trazidas pelos participantes, ou proponente.  

Os participante podem executar os sons ou o proponente pode utilizar áudios 

pré-gravados.  

c) O proponente solicita aos participantes que observem as sonoridades de 

ambientes distintos e registrem em desenhos que serão guardados na caixa e 

apresentados aos demais. 

d) Com o recurso Dessa Caixa vai sair, o proponente canta a canção e apresenta 

os elementos sonoros que saem da caixa, utilizando os áudios ou a execução dos 

alunos. Conversem sobre as possibilidades diversas de sonoridades ( sons da 
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natureza, do corpo, dos animais, dos objetos e dos instrumentos)  e 

principalmente sobre o silêncio.  

• Toda essa atividade pode ser livre, ou seguir uma direção específica, 

podendo dialogar também com conteúdos transversais. A exemplo: hoje da 

caixa irão surgir sons dos instrumentos musicais, ou fenômenos da natureza, 

ou lugares diferentes. O proponente pode usar a caixa sempre que for 

introduzir uma nova exploração de conteúdo. 

• As práticas podem se tornar jogos entre equipes ou membros, estimulando 

uma competição saudável, propondo uma coleta. A exemplo: quem capta 

mais sons, ou figuras, ou objetos, e, estabelece mais significados, 

possibilidades sonoras aos mesmos? 

Objetivos: explorar timbres; trabalhar a percepção; promover a criação, a 

execução e a apreciação; exercitar a cognição; estimular a escuta e percepção. 

 


