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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. A Feira de Caruaru: 

Itens: cestos com objetos dentro ou figuras ou nomes ( o que poderia ter nessa 

feira ), recurso A Feira de Caruaru, boomwhackers ou sinos ou metalofones ou 

percussão miúda ou instrumental orff ou instrumentos melódicos ou objetos 

sonoros ou bichos sonoros. 

Descrição: a) Apresente a canção, contextualizando o ambiente da feira do 

nordeste brasileiro e o artista Luiz Gonzaga usando os visuais ou um vídeo. 

Convide as crianças para montarem sua própria feira. E, faça a parte da canção 

deixando o espaço para cada um cantarolar ou falar o que tem na feira                         

( apresentando o que trouxe ) . 

b) Apresente o ritmo baião, fale sobre a comida e o ritmo, apresenta a feira e 

Luiza Gonzaga com os visuais. 

Usando o recurso do jogo, as fichas com as palavras, trabalhe o arranjo do 

acompanhamento da canção. Siga a seguinte dinâmica: percussão corporal, 

percussão miúda ou objetos sonoros e instrumentos melódicos, boomwhackers, 

sinos ou instrumental orff. 

Tudo sempre começa pelo jogo, sorteando as fichas e trabalhando com o grupo 

as palavras que são a partitura analógica do arranjo. Cada participante com uma 

ficha. 

• Trabalhe a exploração e percepção do grave e agudo, a diferenças tanto na 

percussão corporal, como na exploração dos objetos, bichos ou percussão. 

Objetivos: conhecer a música e a cultura nordestina; trabalhar o gênero do baião; 

perceber a forma - macro e os elementos -micros do arranjo; apreciar a estética 

do gênero baião; praticar tocar em grupo; estimular a escuta, a execução e a 

técnica; trabalhar grave/agudo. 

 

02. Dança das Horas: 

Itens: recurso DANÇA DAS HORAS, lenços ou pipas waldorf ou parachute ou 

banda elástica, bichos sonoros ou objetos sonoros ou percussão miúda. 

Descrição: Semelhante ao anterior, apresente a canção, áudio, com a letra, os 

gestos e os movimentos da brincadeira. Também troque as duplas ou faça com 

quatro e não troque. 
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Faça com os instrumentos ou objetos sonoros ou bichos sonoros ou  lenços ou 

pipas ou parachute ou banda elástica, marcando algumas células com toques ou 

movimentos, mudando execução ou expressão. 

• Veja o vídeo meu com as crianças. 

Objetivos: trabalhar a motricidade; estimular a afetividade; corporificar a forma 

musical; vivenciar elementos micros do repertório; exercitar a atenção e foco; 

promover um trabalho rítmico e de métrica. 

 

 

 

 

 


