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Resumo  Este material propõe um trabalho na 

área de música, para ser desenvolvido na 

Educação de Jovens e Adultos, mas ele pode 

também ser usado com alunos do ensino 

regular. Baseia-se na apreciação, execução e 

criação musical, de composições de 

Beethoven, Villa-Lobos e de outras músicas à 

escolha dos alunos. Inicia-se com apreciação 

musical, analisando o contexto histórico em 

que a obra foi criada e os dados sobre a 

biografia do compositor. O Caderno 

Pedagógico também apresenta exercícios 

para execução musical com flauta doce, 

instrumentos de percussão e com outros 

instrumentos trazidos pelos alunos. A 

proposta termina com criação coletiva de 

uma obra musical, por meio da reelaboração 

e reorganização de uma das músicas 

apreciadas nas aulas. Este material visa 

ampliar e aprimorar o conhecimento musical 

do aluno, tornando-o mais sensível e criativo. 

Sendo assim, ele é importante para o 

desenvolvimento cultural, social e visão 

crítica do aluno.  
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 APRESENTAÇÃO 

 

 A música faz parte do cotidiano dos alunos. Desse modo, é relevante trazê-la 
para o contexto escolar, pois ela, assim como as demais linguagens artísticas, 
desempenha um papel importante na formação do cidadão. De acordo com Porcher 
(1982, p.25), o ensino da arte em geral proporciona ao indivíduo “um desenvolvimento 
global da personalidade, através de formas as mais diversificadas e complementares 
possíveis de atividades expressivas, criativas e sensibilizadoras”.   

  As Diretrizes Curriculares da EJA (PARANÁ, 2006) afirmam a importância 
dos conteúdos serem significativos para os alunos. Em geral, os professores percebem 
que estilos/gêneros musicais que fazem parte do convívio musical dos educandos são 
aqueles divulgados pela mídia. Os estudos da área de educação e educação musical 
apontam que é imprescindível uma ampla e significativa vivência dos estudantes com a 
música, buscando ampliar e aprimorar os conhecimentos dos estudantes em música, 
por meio da apreciação crítica de obras existentes e próprias, de participação na 
execução musical e composição. Assim, proponho o seguinte questionamento: Quais 
atitudes devem dirigir nossas ações pedagógicas para podermos ampliar o universo de 
cultura musical do aluno e ao mesmo tempo termos s que façam sentido e sejam 
significativos para ele? 

 O presente caderno propõe atividades de apreciação, execução e composição 
musical, que pretendem apontar uma direção para que nossas ações pedagógicas 
venham proporcionar uma ampliação e aprimoramento no conhecimento musical, 
cultural, social e visão crítica do nosso aluno, com conteúdos e práticas significativas 
para o mesmo. 

 Este material pedagógico tem por base o Modelo C(L)A(S)P criado por 
Swanwick (1979) para o ensino da música. A sigla C(L)A(S)P, refere-se a C – 
Composição, L – Literatura, A – Apreciação, S – (Skill acquisition) Habilidades técnicas e 
P – Perfomance (ou execução). Esse modelo visa a integração das modalidades do 
fazer musical, entendidas como parâmetros para a educação musical. Para o autor, a 
composição, apreciação e execução são consideradas modalidades centrais por 
proporcionarem um contato direto com a música, enquanto que a literatura e as 
habilidades técnicas são consideradas como secundárias.  

 Com a obrigatoriedade do ensino da música (Lei 11.769 de agosto de 2008) a 
partir de 2013, esse material também objetiva contribuir para a educação musical nas 
escolas. 

 A aplicação desse caderno é destinada a alunos da EJA, porém o mesmo 
também pode ser usado com alunos do ensino regular, servindo de apoio para o 
ensino da música. 

 Este caderno pedagógico está dividido em duas partes. A primeira parte é para 
ser usada pelo aluno, com orientação do professor. A segunda parte contém os 



encaminhamentos metodológicos, sendo para uso do professor. Para facilitar a 
aplicação desse material em sala de aula, algumas atividades propostas nesse material 
estão em um áudio disponível na internet, o link consta no final desse caderno. 

                                                                                                      Elaine Raquel da Silva Passeri 
                                                                                                             Professora PDE 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PARTE 1 

 

UNIDADE 1 – Música para cenas de filmes 

 

Atividade 1 

 

a) Aprecie o trecho do filme “Se eu fosse você”, no qual é apresentada uma 
música por um coral de crianças, regido pelo personagem Cláudio, vivido pelo 
ator Toni Ramos, que está no corpo da sua esposa Helena, vivido pela atriz 
Glória Pires. 

b) Você conhece essa música? 

Esse trecho musical faz parte do tema da Nona Sinfonia de Beethoven. Ela está 
modificada, possui um arranjo moderno. 

c)  Aprecie o tema da Nona Sinfonia de Beethoven, em sua forma original, por 
meio de um trecho do filme Minha Amada Imortal (Belod Immortal) , que conta 
a biografia desse compositor. 

d) O que você achou dessa versão? Quais as diferenças entre elas? 

 Você sabe quem foi Beethoven? O que é uma sinfonia? E de que época é essa 
composição de Beethoven? 

 

Conhecendo um pouco sobre a vida  de Beethoven 

 

 O nome completo do compositor da música cantada e tocada nos filmes 
era Ludwing Van Beethoven. Beethoven era alemão, nasceu em Bonn, no dia 
17 de dezembro de 1770, falecendo em Viena em 26 de março de 1827, aos 57 
anos de idade. O pai de Beethoven também era músico, foi seu primeiro 
professor de música. Beethoven era muito talentoso, foi para Viena ter aulas 
de música com um dos mestres da época, Haydn, o qual apesar de excelente 
músico não era muito didático, Beethoven aprendeu mais analisando as obras 
de Haydn do que com suas aulas.  

Durante sua vida Beethoven teve problemas de audição e também de 
depressão. Superando suas dificuldades Beethoven continuou a compor, sendo 
que algumas de suas obras ele compôs completamente surdo, isso foi possível 



pelo fato dele inicialmente “escutar” o som da música em sua mente e depois a 
passar para o papel na forma de partitura (escrita musical). 

 A Nona Sinfonia foi composta por Beethoven depois que ele passou  
por um período improdutivo musicalmente, devido aos  problemas pessoais. O 
final da Sinfonia n.9 é para interpretação de solistas e coro, poema Ode à Ode à 
Alegria, de Schiller (SADIE, 1994, p.89). 

 Beethoven conviveu com a Revolução Francesa, fato histórico 
importante de sua época. “Foi o primeiro compositor “engajado” num combate 
pela justiça e liberdade [...] é o único músico que se nutriu das ideias de 1789, 
permaneceu fiel às suas convicções republicanas depois do congresso de 
Viena.” (CANDÉ, Roland de, 2001, p. 626). 

 A Revolução Francesa influenciou o mundo artístico e musical da época. 
Antes desse fato histórico importante, os músicos ganhavam a vida compondo  
para as igrejas ou para as cortes O músico passa a compor para uma multidão 
de indivíduos. “O espírito da Revolução modifica o sentido a as condições da 
comunicação artística. A libertação do sentimento individual dá origem ao 
romantismo.” ( CANDÉ, Roland de, 2001, p.628).  

  Você sabe o que foi a Revolução Francesa? 

A Revolução Francesa aconteceu em 1789, tirou a monarquia do poder. “A Revolução 

Francesa significou o fim do absolutismo e dos privilégios da nobreza. O povo 
ganhou direitos sociais e passaram a ser respeitados” 
(http://www.historiadomundo.com.br/idade-moderna/revolucao-francesa.htm, 

acesso em 17/11/12). .  
O lema dos revolucionários era “Liberdade, Igualdade e Fraternidade”.  

“As ideias dos revolucionários franceses de "liberdade, igualdade e 
fraternidade" alastraram-se e influenciaram profundamente outras revoluções 
europeias e os movimentos de libertação da América Latina”(disponível em: 
http://www.colegioweb.com.br/historia/a-revolucao-francesa.html, acesso em 
17/11/12). 
 

Um pouco mais de história 

 A obra musical de Beethoven “representou a transição” entre dois estilos 
musicais, o classicismo e o romantismo (MIRANDA, Clarice e JUSTUS, Liane, p.70, 
2003). 

 Você sabe o que foram esses dois estilos? 

 Para compreender a colocação anterior é preciso entender que a arte divide-se 
em estilos que acompanham o período histórico ao qual pertencem. 

http://www.historiadomundo.com.br/idade-moderna/revolucao-francesa.htm,%20acesso
http://www.historiadomundo.com.br/idade-moderna/revolucao-francesa.htm,%20acesso
http://www.colegioweb.com.br/historia/a-revolucao-francesa.html


 “Toda arte criada é uma consequência do trabalho feito pelo homem. Em cada 
uma delas expressam a personalidade do artista, onde mostram o período em que 
foram feitas, criadas e suas influências culturais”(disponível em: 
http://www.mundoeducacao.com.br/artes/a-historia-arte.htm, acesso em 18/11/12.). 

“O termo romantismo surgiu para designar as novas ideias que passaram a prevalecer 
na literatura e na pintura, sendo mais tarde, adotado pelos músicos para descrever um 
novo estilo musical. Este novo estilo possuía maior liberdade de forma e emoção mais 
intensa, através dos quais o músico confessava seus sentimentos mais profundos.”       
( MIRANDA, JUSTUS, 2003, p.70). 

 

Apreciando outras composições de Beethoven 

 Além da Nona Sinfonia, Beethoven compôs várias outras músicas. 
Vamos apreciar um trecho de algumas obras dele (nessas duas primeiras 
músicas perceba os sentimentos do compositor colocados nas obras). 

 Música 1: Sonata ao Luar 

 Música 2: Por Elise 

 Música 3: Quinta Sinfonia 

 

O que é uma sinfonia 

 

 Você apreciou uma Sonata. Agora fica mais fácil de entender o que é 
uma sinfonia. 

 Sonata é uma composição musical para um instrumento. 

 Sinfonia é uma peça musical em forma de sonata para orquestra. 

 

As apresentações das sinfonias acontecem geralmente em teatros, mas 
algumas para incentivar a população a apreciar música erudita ocorrem ao ar 
livre, em parques, por exemplo. 

Em Curitiba aos domingos pela manhã acontecem concertos para crianças, nos 
quais os pais podem acompanhar os filhos, com a Orquestra Sinfônica do 
Paraná, o teatro Guaíra, com preços populares. 
(http://curitibacultura.com.br/notícias/realeses/domingo/tem-concerto-para-
criancas- no-guairao). 

http://www.mundoeducacao.com.br/artes/a-historia-arte.htm
http://curitibacultura.com.br/notícias/realeses/domingo/tem-concerto-para-criancas-
http://curitibacultura.com.br/notícias/realeses/domingo/tem-concerto-para-criancas-


 

 

Fonte: http://www.uff.br/centroarte/figuras/Nona%20Sinfonia%20SCM%202003.JPG 

 

Atividade 2 

 

  As composições musicais podem ser representadas graficamente pela 
escrita musical convencional (conteúdo que será abordado na próxima unidade), mas 
também por símbolos alternativos.  

  Identifique qual das representações abaixo corresponde a Quinta 
Sinfonia e qual a Nona Sinfonia. 

Representação1 

      __ __  
                                     __          __ 
  __ __                    __                     __  ___ 
                                                             __           __              __ ____ 
                                                                 __  __ 
 

Representação 2 

                                                                         __  __  __ 

                                                                                                                               ____     

                                                                                       __ __ __                                          
__  __  __                                             __  __  __                      __                    
                           __  __  __ 
                 ____                                                      __   
                                             ____                                      

 



 

Atividade 3 

 Vamos ouvir as frases musicais representados abaixo, em seguida vamos cantá-
las com a sílaba lá (a respiração acontece depois dos sons mais longos). 

  

a) 

 
                                      __  ___                                                              __ ___ 
 
            __      __     __              __     __     __               __     __     __             __    __     __ 
                __      __                        __     __     __  ____    __     __                      __     __    __ 
                                                                                                                                                        __                                                             
                                    

 

 

b) 

    __       __          __                               __      __           __ 
                                  __                                                          __ 
                         __         __                                             __        __  ____ 
                                           ___      ____                                                    ____ 
         __       __                         ___               __      __                                        ______ 
    
 
 
 
 
      
c) 
                __  __                                                                       __  __ 
           __           __                                                              __           __ 
__  __                    __                    __  __                __  __                   __                     __ 
                                   __           __            __  ____                                   __           __     __ 
                                       __  __                                                                        __  __              _ __ 
 

           

Atividade 4  

 

 Na atividade anterior você cantou frases musicais. Dividam-se em pequenos 
grupos; criem uma frase musical e representem-na com símbolos gráficos pelo grupo. 
Vocês podem usar sinais diferentes da atividade anterior. Depois que cada grupo tiver 
terminado sua atividade, todas as propostas deverão ser apresentadas e apreciadas 
pela classe (com comentários a respeito da apreciação).  

 

 

 



 

UNIDADE 2 – Vivenciando o som das sete notas musicais 

Atividade 1 

a) Em uma folha de sulfite, ao som do tema da Quinta Sinfonia de Beethoven, 
expresse através de desenhos, pinturas ou palavras sensações causadas por 
essa música. 

b) Comente com os colegas sobre as sensações causadas pela música que foram 
expressas na atividade anterior. 

Reconhecendo as notas no teclado 

 

Fonte: Foto da autora do caderno pedagógico 

 São sete notas musicais que existem. O nome delas são: dó, ré, mi, fá, sol, lá  e 
si. Analisando a gravura do teclado você percebeu que as teclas brancas fazem os sons 
das sete notas musicais e que entre elas tem teclas pretas, são os sustenidos e bemóis. 
Esses doze sons harmonizados em diferentes alturas e com variações rítmicas, dão 
origem a todo o universo sonoro musical que ouvimos, através das composições 
musicais. 

             Estas notas musicais quando estão distribuídas numa sequência crescente (do 
grave para o agudo) ou decrescente (do agudo para o grave), formam uma escala 
musical. 



Dó 

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

 

Atividade 2 

 

 
a) Com o auxílio de um instrumento musical (teclado, flauta, violão) ou do CD, 

vamos cantar essa escala musical, cantando o nome das notas. 
b) Aprecie a música Minha Canção, de Luiz Enriquez & Sérgio Bardotti (versão : 

Chico Buarque) (disponível em: http://www.cifraclub.com.br/os-
saltimbancos/minha-cancao/ acesso em 16/11/12). Cada frase dessa música 
inicia com o som de uma nota da escala musical. Primeiro acontece o 
movimento ascendente e, depois, o descendente. 

c) Cantemos essa música. 

 

Atividade 3 

a) Agora que você já que você já sabe o nome e os sons das notas musicais, 
vamos cantar as frases musicais da atividade 2 da Unidade 1, com o nome 
das notas. 

 

     1)                           Sol Sol_                                                                Sol Sol_ 

   Mi    Mi      Mi             Mi      Mi      Mi            Mi     Mi      Mi              Mi    Mi    Mi        
       Ré    Ré                         Ré      Ré      Ré Ré_      Ré      Ré                        Ré     Ré    Ré 
                                                                                                                                               Dó_           

 

  

2) Sol      Sol              Sol                                     Sol       Sol           Sol   
                                             Fá                                                                  Fá 

                                       Mi            Mi                                                   Mi          MI  Mi_ 
              Ré_       Ré__                                                      Ré_ 
                    Dó        Dó                               Dó_                 Dó       Dó                                   Dó__ 
 
 
 
 

http://www.cifraclub.com.br/os-saltimbancos/minha-cancao/
http://www.cifraclub.com.br/os-saltimbancos/minha-cancao/


3)             Sol Sol                                                                        Sol Sol 
                         Fá             Fá                                                               Fá            Fá 
              MI MI                      Mi                     Mi Mi_             Mi Mi                     Mi                     Mi 
                                              Ré           Ré                   Ré Ré_                                     Ré            Ré    Ré 
                                                   Dó Dó                                                                              Dó Dó             Dó Dó  

 
 
 

UNIDADE 3 - Refletindo sobre como as músicas de Beethoven 

chegaram ao nosso conhecimento 
 

 Na época em que as músicas de Beethoven foram criadas não existia as 
possibilidades de gravações da atualidade. Você sabe como essas músicas chegaram 
ao nosso conhecimento? 

 Essas composições foram registradas por meio de partituras. Partitura é o 
nome que se dá para a escrita de uma composição musical. A escrita musical como 
conhecemos hoje, surgiu na Idade Média. A princípio surgiram os neumas, sinais de 
notação que indicavam o movimento de melodias já conhecidas. Os neumas eram 
usados como auxiliar para o canto Gregoriano, tipo de canto executado durante as 
missas. “O papel decisivo na constituição de nossa teoria musical é atribuída ao monge 
Guido d’ Arezzo (955-1050), ele efetuou avanços na grafia da escrita musical, que 
naqueles tempos era confusa, servindo apenas de ponto de apoio.”(MIRANDA, Clarice, 

JUSTUS, Liane , 2003, p. 18). Exemplo de neumas: 

 

Fonte:http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8a/Escala_musical.jpg/250p
x-Escala_musical.jpg 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8a/Escala_musical.jpg/250px-Escala_musical.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8a/Escala_musical.jpg/250px-Escala_musical.jpg


Exemplo de uma partitura atual 

 

 A notação musical mostrada na partitura acima é a tradicional. Além desse tipo 
de escrita musical também existe a notação contemporânea, a não tradicional. A 
notação que iremos usar nesse momento do nosso estudo será a tradicional, porém 
para conhecer um exemplo de uma partitura contemporânea, sugere-se o seguinte 
site: http://www.scielo.br/img/revistas/pm/n25/02e13.jpg. 

 A grafia musical parece confusa para quem não conhece uma partitura musical 
tradicional ou contemporânea. Da mesma forma que para uma pessoa ler em um 
idioma, seja português ou em outro qualquer, necessita dominar alguns elementos da 
linguagem escrita, também é com a notação musical. 

 

 A composição musical existe independente de sua escrita. A notação musical 
serve para que essa música possa ser executada por outras pessoas além de seu 
compositor, auxilia a sua execução, mais são os sons que formam a obra musical.  

 

Algumas regras sobre a escrita musical 

          As notas musicais são escritas em linhas especiais chamadas de pauta ou pentagrama. 

         A pauta ou pentagrama são formados por cinco linhas e quatro espaços. Essas linhas e 
espaços são contados de baixo para cima. 

http://www.scielo.br/img/revistas/pm/n25/02e13.jpg


5_________________________________________________________________________________________________________
4____4____________________________________________________________________________________________________
3____3____________________________________________________________________________________________________
2____2____________________________________________________________________________________________________
1____1____________________________________________________________________________________________________           

 As notas musicais são bolinhas escritas nas linhas e espaços do pentagrama. 

 

 As notas musicais também podem ser escritas em linhas e espaços 
suplementares superiores e inferiores. 

 

Claves Musicais 

 

          Para identificar o nome das notas na pauta, é usado no início da pauta um sinal 
chamado de Clave. Existem três tipos de claves: a de Sol, a de Fá e a de Dó. Veremos 
mais detalhada a de Sol. 

Clave de sol 

 

          A Clave de Sol começa na segunda linha da pauta, por esse motivo a nota que 
está nessa linha é chamada de sol.  



 

 A partir da nota sol, que está na segunda linha da clave de sol, identifica-se as 
outras notas. 

 

 Observe as partituras das frases musicais das Unidades 1 e 2, identifique as 
notas e experiente solfejá-las (Na Unidade 2 você cantou os sons com os nomes das 
notas musicais, solfejar é “ler cantando” as partituras musicais).     

 

1)           

 

 

2) 

 



  3) 

 

 Atividade Prática 

 

1) Nesse segundo momento, aprecie novamente o tema da Nona Sinfonia do 
filme “Se eu fosse você”. Na cena do filme a música tem um arranjo diferente 
da melodia original.  

2) Escolha uma das três frases musicais mostradas novamente nessa Unidade, 
divididos em pequenos grupos, criem um arranjo para a frase musical 
selecionada pelo grupo. 

3) Apresentem o arranjo criado e apreciem os dos outros grupos. 

 

Algumas sugestões para a realização da atividade: 
Cantar tudo em uma mesma sílaba. 
Percussão corporal (estralando os de dedos, batidas no peito, palmas). 
Uso de instrumentos de percussão, se disponível. 
Instrumento trazidos pelos alunos, caso tenham. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIDADE 4 – ENTENDENDO A  PULSAÇÃO E O RITMO DAS MÚSICAS  

                                Prática 1 

a) Vamos cantar a música folclórica “Peixe Vivo”, batendo palmas e estralando os 

dedos no ritmo da música. No símbolo § palmas e no * estralando os dedos. 

Peixe Vivo – Música Folclórica 

                                                 §        *      §    *     §     *        § 

Como pode um peixe vivo viver fora da água fria  

                                    *             §        *      §    *     §     *        §      * 

Como pode um peixe vivo viver fora da água fria  

                                          §      *       § *            §       *     §  * 

                                    Como   poderei     viver      como poderei    viver     

                                  *     §    *      §      *    §    *     § 

                                         Sem a tua sem a tua sem a tua companhia      

                                  *     §    *      §      *    §    *     § 

                                         Sem a tua sem a tua sem a tua companhia      

 A sequência rítmica dessa música forma o ritmo binário, o qual segue a 
seguinte pulsação, Forte fraco (1,2), por isso chamado de compasso binário.  

b) Vamos cantar novamente essa música, apenas com palmas da seguinte forma. 

No símbolo § palma forte, nos símbolos § fracas. 

                                          §  §    §  §   §§ §  §  §§  §     §    §§ 

Como pode um peixe vivo viver fora da água fria 

                                 § §   §  §    §  §   §§ §  §  §§  §     §    §§  § 

Como pode um peixe vivo viver fora da água fria 



                              §     §§   § §    §§§ §       §§   § §   § § 

                                  Como poderei viver     como poderei viver 

                                   §   §  § § §   § § § §  §  § §  §  §   §         

Sem a tua sem a tua sem a tua companhia 

                                   §   §  § § §   § § § §  §  § §  §  §   §         

Sem a tua sem a tua sem a tua companhia 

c) Agora vamos dividir a sala em dois grupos. Um grupo cantará batendo  o ritmo 
da letra a da atividade, o outro cantará e baterá o ritmo da letra b, 
simultaneamente, depois trocam-se os ritmos das batidas dos grupos. 

     Da forma que o ritmo foi feito com as palmas, fizemos o ritmo de uma nota 
musical, em relação à duração das notas, chamada colcheia.  

 Observando a partitura da música que cantamos e as da Unidade 3, 
entenderemos melhor o conceito do parágrafo anterior. As notas são divididas por 
linhas retas verticais. O espaço em que essas linhas dividem a pauta é chamado de 
compasso. No início da música após a clave tem uma fração 2 por 4, ela é que 
determina quantas pulsações ou tempos deve ter em cada compasso. Na música Peixe 
Vivo, indica o compasso binário.  Caso a fração fosse 3 por 4, o compasso seria  
ternário.  Nas frases musicais da Unidade 3, os compassos eram quaternários, pois a 
fração era 4 por 4. 

 



 Com base nessa partitura e nas outras da unidade 3, você deve ter observado 
que existem notas brancas, cheias, com pontos, com traços em cima delas, ligando 
uma na outra. Essas formas diferentes de escrever as notas musicais determinam a sua 
duração e nomes diferentes em relação ao seu ritmo.  

 Quanto ao ritmo, as notas musicais podem ser geralmente escritas de sete 
formas diferentes (são chamadas de figuras de som)  e cada uma delas tem a sua 
pausa correspondente.      

 Segue quadro com o número relativo, a nota, sua pausa correspondente e seu 
nome.  

Número Relativo Nota Pausa Nome 

 
1 

  

 
Semibreve 

 
2 

  

 
Mínima 

 
4 

 
 

 
Semínima 

 
8 

 
 

  
Colcheia 

 
16 

 
 

 
Semicolcheia 

 
 

32 
 

 

 
 

Fusa 

 
 

64 

 

 

 

 
 

Semifusa 

 

Entendendo o que a fração no início da partitura indica 

 Música é matemática? Não, mas ela possui proporção. Observe que no início 
das partituras, uma fórmula de compasso (que é escrita como se fosse uma fração) 
indica o tipo de compasso (binário, ternário, e outros, ou seja indica quantos tempos 
tem a música). 



 O numerador da fração no início da música indica quantas pulsações ou tempos 
devem ter em cada compasso. O denominador, a nota ou figura de som que possui um 
tempo de duração.  

 No compasso quaternário, cada compasso deve ter quatro tempos e a nota que 
vai valer um tempo é a semínima. A mínima valerá dois tempos e a semibreve 4 
tempos. No compasso binário e no ternário é quase a mesma coisa, mas cada 
compasso terá dois tempos e três tempos, respectivamente; não terão a semibreve. 

 Além desses compassos há outros que são os compostos, nesse caderno 
veremos apenas os simples. 

Prática 2 

 Nessa próxima prática, vamos bater as sequências rítmicas com palmas ou 
batidas na carteira, a princípio num grande grupo, depois divididos em pequenos 
grupos, cada grupo executará uma sequência simultaneamente com os outros. 

1)

 

2)  

 

3) 

 

4) 

 

 



Prática 3 

 Nos grupos formados, criem uma sequência rítmica, além das palmas e 
da carteira pode se explorar outras fontes sonoras. Depois que a atividades 
tiverem sido concluídas, os grupos apresentarão sua criação coletiva para aos 
demais grupos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIDADE 5 – Tocando músicas na flauta doce e compartilhando 

composições de sua preferência 

 Nas unidades anteriores você conheceu algumas regras da escrita 
musical tradicional.  Nessa Unidade vamos experimentar tocar algumas frases 
musicais e o Tema da Nona Sinfonia na flauta doce. 

 A princípio é importante conhecer as partes do instrumento que você 
vai tocar. 

 
Fonte: http://www.aulasdemusica.com.br/sp/images/stories/flauta-doce1.jpg 

 Agora é importante saber como segurá-la e fazer o som sair dela. 

 

Fonte: Foto da autora do caderno pedagógico 

 Para fazer o som sair basta sobrar no bico dela, pronunciando “tu”. 

http://www.aulasdemusica.com.br/sp/images/stories/flauta-doce1.jpg


Prática 1 

 

Observe a gravura de como tocar a nota na flauta e depois toque o exercício 
correspondente à nota mostrada. 

                                                             Si 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   

                                                        Exercício 1 

 

                                                                          Lá                                           

                                                                                                     

 

 

 

 

 

                                                         Exercício 2  

 



                                                                          Sol           

                                 

                                                                                                     

 

 

 

Exercício 3 

 

                       

                                  Fá Germânico                                                Fá Barroco             

                                           

 

 

  

 

                                                       Exercício 4 

 

                                                                          Mi                                      

                                                                                                     

 

 

 



Exercício 5 

 

 

                                                                         Ré                                     

                                                                                                     

 

 

 

 

Exercício 6 

 

                                                                   

                                                                        Dó                                     

                                                                                                     

 

 

 

 

Exercício 7 

 



 

                                                                          Dó                                     

                                                                                                     

 

 

 

 

Exercício 8 

 

                                                                          Ré                                     

                                                                                                     

 

 

 

 

Exercício 9 

 

 Tente tocar os exercícios com as posições memorizadas. 

Exercício 10 

 



Exercício 11 

 

Exercício 12 

 

Exercício 13 

 

Exercício 14 

 

Exercício 15 

 

Exercício 16 

 

Exercício 17 

 



Exercício 18 

 

 Agora que você já sabe um pouco tocar a flauta doce, experimente 
executar a música abaixo. 

 

Atividade em grupos 

 Nas unidades anteriores e nessa atual você fez algumas práticas 
musicais com diferentes músicas. Dividido em grupos, vocês vão escolher uma 
música de preferência de todos do grupo. Cada grupo apresentará a música 
escolhida para os outros grupos, por meio de CD, vídeo, ou outa forma que o 
grupo queira, levantando as seguintes características da composição. 

1) Nome da música. 
2) Época da música.  
3) Características, curiosidades da música escolhida. 
4) Autor da música (biografia do compositor, outras músicas dele). 
5) De quem é a interpretação. 
6) O motivo da escolha. 

7) Curiosidades sobre a música. 

Observação: a música pode ser de qualquer estilo (erudito ou popular). 

 

 



UNIDADE 6 – O USO DO ARRANJO NAS MÚSICAS DE 

HEITOR VILLA-LOBOS 

Atividade 1 

a) Vamos cantar a música folclórica abaixo. 

 

b) Aprecie essa mesma música em uma versão criada por Villa-Lobos, que faz 
parte de várias composições baseadas em cantigas folclóricas, chamadas 
Cirandas. É a Ciranda nº 11. 

 Você percebeu a diferença entre as duas versões da música?  

 A primeira forma que cantamos é do jeito que estamos mais habituados com 
essa música. A Segunda forma faz parte de uma série de composições Heitor Villa- 
Lobos, em que ele a partir de músicas conhecidas do folclore brasileiro, recria, 
reelabora a música fazendo uma nova obra.  

Quem foi Heitor Villa-Lobos 

 Heitor Villa-Lobos, nasceu no Rio de Janeiro em 5 de março de 1887 e faleceu 
também nessa cidade em 17 de novembro de 1959. Aprendeu com seu pai as 
primeiras lições de música. 

 Heitor Villa-Lobos foi considerado um dos maiores compositores de música 
erudita brasileira, “fez de sua obra um tributo ao Brasil e a seu povo.” (disponível em: 
http: //www.portal edumusicaldp2, acesso em 04/11/2012). 



 “É considerado, pelos historiadores e musicólogos um compositor nacionalista, 
pois em tudo o que realizou, sempre procurou expressar a “alma nacional””. 
(disponível em: http://www.portal edumusicaldp2, acesso em 04/11/2012). 

 Viajou pelo nordeste e sul do Brasil, pesquisando nosso folclore. Baseou suas 
composições no folclore e ritmos brasileiros. 

 Ele foi importante para a Educação Musical em nosso país. Baseando se nas 
experiências musicais que teve contato em suas viagens pelo Brasil, mais tarde criou 
um “Guia Prático”, com “uma coletânea de canções folclóricas destinas à educação 
musical nas escolas”. (disponível em: http://www.educacaouol.com.br, acesso em 
06/11/2012). 

Atividade 2 

 

                     Vamos apreciar algumas composições de Villa-Lobos.  

a) Um trecho da Bachianas Brasileiras nº5. Essa música foi composta para 
“soprano e orquestra de violoncelo, começa com uma “Cantinela” que tem 
sido executada em todo o mundo”. (ZAHAR, 1982, p.820) 

b) Bachianas Brasileiras nº5 com violão e violoncelo (pequeno trecho). 
c) O Trenzinho do Caipira, o qual faz parte do final da Bachianas Brasileiras nº 

2  escrita para orquestra (ZAHAR, 1982, p.28). 
d) O Trenzinho do Caipira, com a cantora Maria Bethania. 

O que você achou das duas versões da música O Trenzinho do Caipira? 

 A primeira versão é executada por uma orquestra, apenas por instrumentos 
musicais. A segunda é uma versão vocal, com acompanhamento instrumental. 

 As Bachinas Brasileiras fazem parte de uma “série de nove obras escritas entre 
1930 e 1945, em que Villa-Lobos buscou uma síntese entre matrizes musicais 
brasileiras e a estética de J.S. Bach”(Dicionário de Musica ZAHAR, 1982, p.820), 
compositor alemão (1685-1750), por esse motivo essa série de músicas são chamadas 
de Bachianas Brasileiras e usadas sempre no plural, mesmo que esteja referindo-se a 
uma música.  

Atividade 3 

 Nessa Unidade você apreciou músicas de Villa-Lobos. Esse compositor a partir 
de uma música folclórica como Nesta Rua, criou uma nova obra.  A músicas Bachianas 
Brasileiras nº5 e O Trenzinho do Caipira foram apresentadas com arranjos e versões 
diferentes. 



 Durante o desenvolvimento dos conteúdos e atividades propostas nesse 
caderno pedagógico você apreciou várias composições musicais de diferentes estilos e 
compositores. 

 Novamente dividindo se em grupos, conversem sobre as músicas apreciadas no 
decorrer de nossas atividades. Escolham uma dessas músicas e realizem a atividade 
pedida abaixo. 

1) Elaborem um arranjo para a música escolhida, modificando a composição. 
2) Criem uma representação gráfica para essa composição (não há necessidade de 

ser a notação musical tradicional) e o ensaiem. 
3) No encerramento dessa atividade, cada grupo apresentará sua composição. As 

diversas composições gráficas poderão ser comparadas e analisadas (as 
representações gráficas foram adequadas ao arranjo do grupo?). 
 
 

Caso as atividades de improvisações e composições dos grupos tiverem sido 
filmadas ou gravadas, sugere-se um encerramento das atividades com a 
apreciação dessas filmagens ou gravações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PARTE 2 

Encaminhamentos Metodológicos 

 Essa parte do material contém explicações e sugestões de como utilizar as 
unidades apresentadas na primeira parte do caderno pedagógico para o professor. Os 
encaminhamentos metodológicos serão feitos por unidades. Primeiro será 
apresentado os objetivos de cada unidade, um quadro explicativo para a aplicação das 
atividades e alguns pressupostos teóricos sobre a unidade. 

UNIDADE 1 – Música  para  cenas de filmes 

 Os objetivos da Unidade 1 são que o aluno aprecie e conheça algumas 
composições de Beethoven, suas características, o contexto em ele as criou e alguns 
aspectos da vida pessoal e artística de Beethoven. Apreciar e executar as diferentes 
alturas dos sons, associando as representações gráficas correspondentes das mesmas. 
Criar pequenos trechos musicais, representando os graficamente e realizando uma 
performance da criação. 

Atividades Objetivos Recursos Forma de aplicação Avaliação 
 

1 

Apreciar o tema 
da Nona Sinfonia 
de Beethoven em 
uma cena do 
filme “Se eu fosse 
você” e do filme 
Belod Immortal. 

Vídeos com as 
cenas dos 
filmes.          
“Se eu fosse 
você”      (1h27 
a 1h29). Belod 
Immortal  

(1h42 a 1h49). 

Através da 
apreciação das 

cenas dos filmes. 

Análise das 
diferenças 

entre as duas 
versões da 
música em 
questão. 

Apreciação 
das 

músicas: 
Tema da 
Quinta 

Sinfonia, 
Por Elise e 
Sonata ao 

Luar 

Conhecer e 
apreciar outras 
composições de 

Beethoven 

CD da Revista 
Caras faixa 1 
Claire Line, 

faixa 3 
Sinfonia nº 5 
faixa 7 Por 

Elise 

Apreciação através 
de áudio. 

 

 

2 

Associar as 
diferentes alturas 

do som à sua 
representação 

gráfica. 

Representação 
gráfica do 

início do tema 
da Quinta e 

Nona 
Sinfonias de 

Beethoven do 
caderno 

pedagógico. 

Observação das 
representações do 

tema das duas 
Sinfonias (a 

primeira é a Nona e 
a segunda a 

Quinta). 

O interesse 
em identificar 

a 
representação 
gráfica com a 

música. 



 

3 

Executar as 
frases musicais 

vocalmente, 
associando a 

representação 
gráfica dos sons à 
sua performance. 

Partituras das 
frases 

musicais da 
Unidade 3 ou 

uso do CD 
com a at.2.a,b 
e c.unidade1. 

Colocar o CD ou 
tocar as frases para 
os alunos ouvirem. 
Execução vocal das 

frases musicais 
junto com os 

alunos.  

Performance 
do aluno 

associada à 
representação 

gráfica do 
som. 

 

 

4 

Criar frases 
musicais 

coletivamente, 
representá-las 
graficamente e 
apresentá-las 

através de uma 
performance 

musical. 

Voz e 
materiais 

alternativos. 

Propor aos alunos 
divisão em grupos, 
explicar a proposta 

da atividade. 

O processo de 
criação e a 

apresentação 
do grupo, 

procurando 
cumprir a 

proposta da 
atividade. 

 

 A escolha do tema da Nona Sinfonia de Beethoven deve-se pelo motivo de, 
mesmo ela sendo uma composição erudita, é muito conhecida popularmente. O filme 
escolhido para mostrar a cena também foi pelo fato do mesmo fazer parte do gosto 
popular, pois isso pretende se a atenção do aluno. Maura Penna (2008) afirma que 
deve se “considerar a vivência cultural do aluno e, sempre que possível, basear o 
trabalho pedagógico sobre ela”. Penna sugere que a ação pedagógica tenha como 
ponto de partida a vivência do aluno, mas ela deve ser ampliada, “para que o aluno 
possa aprender as mais diversas manifestações musicais como significativas, inclusive 
aquelas que, originalmente, não faziam parte de sua experiência musical”. 

 Na apreciação de outras composições de Beethoven, sugere se que use áudio. 
Podem ser apreciados trechos da Quinta Sinfonia e outras músicas de escolha do 
professor. 

Sugestões: No início da aplicação desse caderno, o professor pode propor a filmagem 
de algumas atividades, para que no final do trabalho possam apreciar a realização de 
dessas atividades musicais, mas lembre-se esse procedimento (filmagem) precisa ser 
acordado com os alunos.   

Observação: com a EJA isso pode ser decidido direto com os alunos, mas para os 
menores de idade, tanto os da EJA como os de Ensino regular precisa haver 
autorização dos pais ou responsáveis. 

 Outra sugestão: propor aos alunos que tocam algum instrumento musical trazê-lo 
para a escola a fim de usá-lo durante a aplicação desse caderno pedagógico. 
 
Observação: as cenas dos filmes e as músicas sugeridas nessa unidade além dos locais 
indicados no quadro de aplicação das atividades, também estão disponíveis no site: 
http:/www.youtube.com.  
 



Sonata ao Luar disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=v2jir8opKlc 
Quinta Sinfonia disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=kBpc3WZOubQ 
Por Elise disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=NygQ7TVXB9U 
Cena do filme “Se eu fosse você” disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=_ySWf6i0AjY 
Cena do filme “Bellod Immortal “ disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=bcR63fPtSLs 

 
 
A disposição das frases musicais gravadas no CD está especificada no final da Unidade 6, desse 
caderno.  
 

UNIDADE 2 – Vivenciando o som das sete notas musicais 

  Os objetivos dessa Unidade são: identificar os nomes das notas 
musicais, associando as mesmas ao seu som correspondente. Reconhecer e 
compartilhar com os colegas as sensações causadas pelo Tema da Nona Sinfonia de 
Beethoven. 

Atividades Objetivos Recursos Formas de 
aplicação 

Avaliação 

 

 

 

1 

Expressar as 
sensações 

causadas pelo 
som do Tema 

da Nona 
Sinfonia  de 
Beethoven e 
compartilhar 

com os colegas 
essas 

sensações. 

Áudio com o 
Tema da 
Quinta 

Sinfonia.  

Propor ao 
aluno que 

expresse, por 
meio de 

desenhos 
pinturas ou 

palavras, 
impressões e 

sensações 
causadas pelo 

Tema da 
Quinta  

Sinfonia e as 
compartilhe  

com os 
colegas. 

Participação do 
aluno nas 
atividades 
propostas. 

 

 

 

2 

Cantar a escala 
musical de Dó 
Maior, falando 

o nome das 
notas dessa 

escala. 

Apreciar e 
cantar a 

música Minha 
Canção, de 

Chico Buarque. 

Instrumento 
musical para 

auxiliar na 
altura dos sons 

das notas ou 
CD que 

acompanha o 
caderno. 

Áudio com a 
música Minha 

Canção. 

Executar os 
sons da Escala 
de Dó Maior 

com 
instrumento 
musical ou 

vocalmente. 

Apreciação e 
canto da 

música Minha 
Canção. 

Participação do 
aluno nas 
atividades 
propostas. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=v2jir8opKlc
http://www.youtube.com/watch?v=kBpc3WZOubQ
http://www.youtube.com/watch?v=NygQ7TVXB9U
https://www.youtube.com/watch?v=bcR63fPtSLs


 A escolha da música de versão de Chico Buarque “Minha Canção”, é pelo 
motivo de cada verso dessa música iniciar com uma nota da Escala de Dó Maior. 

Minha Canção disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=UfuaQin_cBU 

Unidade 3 – Refletindo sobre como as músicas de Beethoven chegaram 

ao nosso conhecimento  

 Os objetivos da Unidade 3 são: Reconhecer a importância das partituras para 
que as composições de Beethoven possam ser apreciadas e executadas na atualidade. 
Identificar alguns elementos da notação musical tradicional e associa-los aos sons 
musicais. Criar um arranjo musical a partir de um trecho musical. 

 

Atividades Objetivos Recursos Formas de 
aplicação 

Avaliação 

Observação 
e solfejo 

das 
partituras 
das frases 
musicais 

das 
Unidades 1 

e 2.  

Identificar o 
nome das notas 

musicais na 
pauta 

associando ao 
seu som 

correspondente. 

Instrumento 
musical ou a 
voz, partitura 
do caderno 

pedagógico, CD 
com as frases 

musicais. 

Identificação do 
nome das notas 
nas partituras, 
associando ao 

som 
correspondente. 
Canto das frases 
musicais com os 

nomes das 
notas. 

Participação do 
aluno nas 
atividades 
propostas. 

 

 

Prática 1 

Apreciar o  
Tema da Nona 

Sinfonia do 
filme “Se eu 
fosse você”, 

reconhecendo a 
criação de um 
arranjo nessa 

música 
apreciada. 

Vídeo. Explicação que 
o Tema da Nona 

Sinfonia 
apresentada no 

filme “Se eu 
fosse você”, 
possui um 

arranjo.  

 

 

 

Prática 2 

Criar um arranjo 
coletivamente 
para uma das 

frases musicais 
reapresentadas 
nessa Unidade e 
apresentar uma 

performance 
dessa criação. 

Voz humana. 

Materiais 
alternativos. 

Instrumentos 
musicais se 

houver 
disponibilidade. 

Divisão em 
grupos e propor 
a criação de um 
arranjo coletivo 

para frase 
musical de 
escolha do 

grupo. 

Processo de 
criação do 

grupo. 



 

Prática 3 

Apresentar o 
arranjo criado 
pelo grupo e 

apreciar os dos 
colegas. 

Depende da 
escolha do 

grupo. 

Coordenação 
das 

apresentações 
dos grupos. 

Participação do 
aluno no 

desenvolvimento 
da atividade.  

 

Unidade 4 – Entendendo a pulsação no ritmo das músicas  

 Os objetivos da Unidade 4 são: Que o aluno sinta e marque a pulsação rítmica 
da música com batidas. Identifique o nome das figuras de som e suas respectivas 
pausas, sentindo suas pulsações nos ritmos binários e quaternários simples. Crie uma 
sequência rítmica coletivamente. 

Atividades Objetivos Recursos Formas de 
aplicação 

Avaliação 

Prática 1.a 

                    
Prática 1.b 

Sentir e bater o 
ritmo binário.    

Sentir e bater a 
colcheia no 

ritmo binário. 

Voz,  
Instrumentos 

de 
percussão(se 

houver na 
escola).        

Carteiras  

Propor o canto da 
música com 

palmas e estralar 
dos dedos. 

Participação 
do aluno nas 

atividades 
propostas. 

 

 

 

Prática 2 

 

 

Bater 
sequências 

rítmicas 
acompanhando 
a escrita de um 
padrão rítmico. 

 

 

Palmas, 
instrumentos 

rítmicos se 
houverem, 
carteiras. 

Mostrar a 
sequência rítmica 

e pedir para os 
alunos repetirem 
primeiramente 
todos juntos, 

depois divididos 
em quatro 

pequenos grupos 
cada grupo 

executará uma das 
uma das 

sequências 
rítmicas 

simultaneamente 
com os outros 

grupos. 

 

 

Participação 
dos alunos na 

atividade 
proposta. 

 

Prática 3 

Criar uma 
sequência 
rítmica em 

grupo e 
apresenta-la. 

Voz, palmas, 
carteiras e 

instrumentos 
rítmicos se 
houverem. 

Propor a divisão 
em grupos e a 
criação de uma 

sequência rítmica. 

Participação 
no processo de 

criação e na 
apresentação. 

 



 Esse caderno pedagógico tem por base o Modelo C(L)A(S)P de Swanwick 
(1979), o qual envolve “os alunos com a música através da composição, da apreciação 
e da execução, sendo os estudos de literatura e técnicas secundárias”. Nessa Unidade 
trabalhos o ritmo contemplando a apreciação dos colegas, a execução, na prática de 
batidas rítmicas e a composição na criação da sequência rítmica. O aluno se apropriou 
de alguns conhecimentos sobre a pulsação e ritmos musicais de forma prática, 
proporcionado significados práticos para os conceitos teóricos.  

Unidade 5 –Tocando músicas na flauta doce e compartilhando 

composições de sua preferência 

 Os objetivos da Unidade 5 são que o aluno associe os conhecimentos 
adquiridos nas unidades anteriores sobre execução musical com a prática num 
instrumento musical, a flauta doce, outro objetivo é que o aluno compartilhe com seus 
colegas seu gosto musical e demonstre conhecimentos sobre sua composição de 
preferência. 

Atividades Objetivos Recursos Formas de 
aplicação 

Avaliação 

 

Prática 1 

Conhecer as 
posições das 

notas na flauta 
doce e tocá-las 
Associar o som 
da nota à sua 

escrita musical. 

 

Partituras, 
gravuras 

do caderno 
pedagógico 

e flauta 
doce. 

Propor a 
observação das 

gravuras, mostrar 
as posições das 
notas na flauta 

doce uma a uma, 
tocar o exercício 

para o aluno ouvir 
e pedir para ele 

repetir o mesmo. 

 

Participação do 
aluno na 
atividade 
proposta. 

 

Atividade em 
grupo 

Oportunizar ao 
aluno 

compartilhar 
seu gosto 
musical.         

Conhecer 
algumas coisas 
além da parte 

musical sobre a 
composição 
escolhida. 

A escolha 
do aluno. 

Dividir os alunos 
em grupos, propor 

que conversem 
sobre músicas de 

suas preferências e 
que escolham uma 
para ser mostrada 

pelos grupos  
através de áudio, 
vídeo ou ao vivo. 

Participação no 
aluno no 

processo da 
escolha, na 
pesquisa e 

apresentação 
da música. 

 

 Souza(2007) afirma que: “Ler música é antes de tudo ouvir música [...] não tem 
sentido uma leitura musical que seja abstraída de seu conteúdo sonoro” (Sobre as 
múltiplas formas de ler e escrever música, p.215). É importante nessa Unidade o 
professor usar anotação musical como apoio sonoro. Tocar os exercícios para o aluno 
ouvir, buscando que ele toque por intuição corretamente os exercícios propostos e 



não por uma enfadonha leitura das notas musicais. O objetivo é que o aluno associe de 
forma significativa o que conheceu nas unidades anteriores sobre música com a prática 
em um instrumento musical. 

UNIDADE 6 – O USO DO ARRANJO DAS MÚSICAS DE HEITOR VILLA- 

LOBOS 

 Os objetivos dessa Unidade são que o aluno aprecie e conheça algumas músicas 
de Heitor Villa Lobos, suas características e aspectos da vida artística do compositor. 
Reconheça a importância do músico para o Brasil e que suas obras foram inspiradas no 
folclore e ritmos brasileiros. Perceber que Villa Lobos criou uma nova composição 
partindo de uma que já existe, reelaborando a mesma. 

 

Atividades Objetivos Recursos Formas de 
Aplicação 

Avaliação 

1.a 

 

                      
1.b 

Cantar a música 
folclórica Nesta 

Rua.    

Apreciar e 
perceber que a 

música Ciranda nº 
11 de Villa-Lobos 
foi inspirada na 

música folclórica 
Nesta Rua, mas 
com um arranjo 

que resultou 
numa nova 
composição 

musical. 

Voz, 
instrumento 
musical se 

houver 
disponibilidade.   

Áudio. 

 

Propor o canto 
da música 
folclórica. 
Propor a 

apreciação da 
música Ciranda 
nº 11 de Villa 

Lobos, 
mostrando que 
a mesma com 

as modificações 
criadas pelo 
compositor, 

resulta em uma 
nova 

composição. 

Participação 
do aluno nas 

atividades 
propostas. 

 

2 

Apreciar as 
músicas 

Bachianas 
Brasileiras nº 5 , 
O Trenzinho do 
Caipira em duas 

versões 
diferentes.  

 

Áudio 

Propor a 
apreciação das 

músicas 
Bachianas 

Brasileiras  nº5 
e O Trenzinho 
do Caipira nas 
duas versões 
diferentes, 

mostrando ao 
aluno o uso do 
arranjo nessas 
duas versões. 

Participação 
do aluno na 

atividade 
proposta. 



 

 

 

3 

 

 

 

 

 

Elaborar uma 
composição 

musical a partir 
de uma música 
escolhida pelo 

grupo, criar uma 
representação 

gráfica da mesma. 

Apresentar essa 
composição e sua 

representação 
gráfica para os 
outros grupos. 

 

 

 

                          

 

                     

Voz.                 
Instrumentos a 

escolha dos 
alunos. 

Propor divisão 
em grupos, 

escolha de uma 
música entre as 
apreciadas nas 

atividades e 
conteúdo desse 
caderno, para 
elaboração de 

um arranjo 
modificando a 

música 
escolhida pelo 
grupo e criação 

de uma 
representação 
gráfica para a 

mesma.    
Propor que os 

alunos  
apresentem 

sua composição 
e notação 
gráfica aos 

outros grupos, 
como 

encerramento 
das atividades 
desse caderno 

pedagógico.  

Processo de 
elaboração 

da atividade 
proposta e 

sua 
apresentação 

  

 Essa Unidade teve por base o artigo de Maura Penna “Ressignificando e 
Recriando Músicas”(2008) em co-autoria com Vanildo Mousinho Marinho e também 
utilizou o Modelo C(L)A(S)P de SWANWICK (1979). Houve apreciação de músicas e da 
apresentação dos alunos, execução musical através do canto e da composição 
apresentado pelos grupos, composição musical por meio da reelaboração de uma 
música coletivamente. 

Observação: as músicas sugeridas nessa unidade encontram-se disponível nos link 
abaixo: 

Bachianas Brasileiras nº5. Com canto e orquestras de violoncelo. Disponível em: 
http://www.youtube.com/watch?v=YIrMJ_ix0FA 

Bachianas Brasileirsa nº5. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=MzPA52RYMj4 



Ciranda nº 11. Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=tdHc55TtsxQ 

O Trenzinho do Caipira, instrumental. Disponível em: 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=Z6R593Ekw04 

Observação: nesse vídeo é uma orquestra juvenil britânica tocando a música de Villa-
Lobos, é interessante comentar com os alunos a valorização desse compositor 
mundialmente. 

Trenzinho Caipira, com Maria Bethania. Disponível em: 
http://www.youtube.com/watch?v=j1rONvs9S5o 

O áudio com o som de alguns exercícios musicais propostos desse caderno estão  
disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=qYb8VIFz9zU&feature=youtu.be 

Ordem das faixas musicais do Áudio – Vivenciando Música na EJA 

Faixa 1 Atividade 3.a Unidade 1 

Faixa 2 Atividade 3.b Unidade 1 

Faixa 3 Atividade 3.c Unidade 1 

Faixa 4 Escala de Dó M Unidade 2 

Faixa 5 Peixe Vivo Unidade 4 

Faixa 6 Prática 2.1 Unidade 4 

Faixa 7 Prática 2.2 Unidade 4 

Faixa 8 Prática 2.3 Unidade 4 

Faixa 9 Prática 2.4 Unidade 4 

Faixa 10 Prática 1.1 Unidade 5 

Faixa 11 Prática 1.2 Unidade 5 

Faixa 12 Prática 1.3 Unidade 5 

Faixa 13 Prática 1.4 Unidade 5 

Faixa 14 Prática 1.5 Unidade 5 

Faixa 15 Prática 1.6 Unidade 5 

Faixa 16 Prática 1.7 Unidade 5 

Faixa 17 Prática 1.8 Unidade 5 

Faixa 18 Prática 1.9 Unidade 5 

Faixa 19 Prática 1.10 Unidade 5 

Faixa 20 Prática 1.11 Unidade 5 

Faixa 21 Prática 1.12 Unidade 5 

Faixa 22 Prática 1.13 Unidade 5 

Faixa 23 Prática 1.14 Unidade 5 

Faixa 24 Prática 1.15 Unidade 5 

Faixa 25 Prática 1.16 Unidade 5 

Faixa 26 Prática 1.17 Unidade 5 

Faixa 27 Prática 1.18 Unidade 5 

Faixa 28 Tema da Nona Sinfonia Unidade 5 

Faixa 29 Nesta Rua Unidade 6 
                     Observação: Cada exercício musical no áudio é tocado duas vezes.  

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=Z6R593Ekw04
http://www.youtube.com/watch?v=j1rONvs9S5o
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