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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. Canção de Acolhida Vem Chegando: 

Itens: recurso CHEGANÇA, lenço, copo e colher (pode ser feito com banda 

elástica ou parachute ou pipa waldorf e instrumentos percussivos) 

Descrição: contextualize o folguedo da Chegança, apresentando sua origem e 

contexto (veja as informações no recurso CHEGANÇA).  

Em seguida cante, ou use o áudio, fazendo as ações sugeridas nas duas versões 

apresentadas no recurso: a acolhida e os desafios. 

Proporcione a vivência da movimentação das ondas do mar e da navegação, 

utilizando os lenços ou parachute ou banda elástica ou pipa waldorf ou o corpo, 

conduzindo as mudanças na viagem por tempestades, calmarias, dialogando 

com os parâmetros forte/fraco e rápido/lento. 

Logo mais, utilizando copo, colher, percussão corporal ou instrumento 

percussivo, estabeleça a marcação do pulso ou pequenos acentos junto a 

música. 

Objetivos: acolher os participantes; desafiar; exercitar a atenção e foco; 

promover interação e socialização; trabalhar a expressividade corpórea musical; 

vivenciar os elementos musicais: intensidade, pulso e andamento; exercitar a 

cognição e a motricidade. 

 

02. Dado Paisagem Sonora 

Itens: recurso Dado Paisagem Sonora, quadro branco ou folhas, caneta para 

quadro ou lápis/giz. 

Descrição: a descrição de algumas aplicações estão no recurso. Faça as mesmas 

aplicações utilizando o quadro ou papel, os participantes desenhando ambientes 

sonoros ou o proponente.  

Acolha ambientes também familiares como o de trabalho dos pais, viagens... 

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

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

 

03. Casa do Mestre André 

Itens: recurso A Casa do Mestre André, fantoche, diversos objetos e utensílios do 

cotidiano. 

Descrição: convidar os participantes a conhecerem a casa do mestre André, pois 

sua loja está fechada, e, ele sabe bem como a música está presente em tudo. 
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Utilizar a paródia do recurso A Casa do Mestre André. 

Os participantes trazem objetos e utensílios de diversos cômodos das suas casas, 

e, executam as sonoridades, ou o proponente traz e sugere utilizando sons 

gravados ou executados pelos participantes. 

Substitua o nome do Mestre André pelo nome dos participantes. 

Peça que eles desenhem suas casas e escrevam e executem sua própria canção. 

Ao invés da casa, visite outras paisagens, ambientes e lugares. 

Objetivos: explorar possibilidades sonoras; estimular a criatividade; investigar 

timbres e execuções diversificadas; promover autoexpressão. 

 

 

 

 

 


