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Nosso Corpo Nosso Som

   Você sabia que podemos fazer música com nosso corpo?
Sim!
   E esse é um ótimo tema  para trabalhar em  nossas aulas.
   Nesse  projeto   dividido   em  5 aulas  os   alunos poderão vi-
venciar,  ouvir,  compor,   escrever  e   criar através  de  ativida-
des lúdicas propostas a partir dos sons corporais.
   O rítmo, a  percepção,  improvisação  e  timbres  serão  apre-
sentados   nas  aulas  através   de  brincadeiras  e  jogos musi-
cais corporais.
   Nesse conjunto de aulas  preparamos  atividades  para  você 
colocar em prática agora mesmo!
   Sugerimos  apenas   que  você  adapte  as atividades ao seu 
contexto.
   Ao final das aulas o  aluno  será  capaz de  entender  sobre a
percussão corporal e sua importância na música, irá compreen-
der a escrita musical não convencional, participará ativamente
do processo criativo musical, apreciação e socialização, forma-
rá com outros alunos um grupo para apresentação do conteúdo
aplicado.

Lembre-se: Esse é o jeito que  nós  fazemos com nossos 
                   alunos!  Você  pode  mudar  de acordo com a
                   idade, quantidade, tempo de aula e realidade
                   da turma.

                     Seja criativo! Seja Educador!

                                                   Aline Fróes e Sandra Ribeiro
                                                             Caixola Musical

http://www.caixolamusical.com.br
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Importante Lembrar:

Objetivos:
- Vivenciar e Experimentar os sons corporais;
- Apreciar músicas compostas com sons do corpo;
- Desenvolver a escuta de diferentes timbres (boca, mãos, pés, etc.)

Duração da Atividade:
- Aproximadamente 20 minutos.

Nível de Ensino:

- Educação Infantil / Fundamental I.

Materiais Utilizados:
- Áudio da música: Peixinhos do Mar/Marinheiro Só (por Barbatuques)
  disponível em: <https://m.youtube.com/watch?v=xV1KB1iQsWM>
em: 27/02/2018

Essa Atividade corresponde à ‘Atividade Principal do Dia’, conheça 
nosso curso com as 5 etapas  que  toda  aula  de  música deve ter 
clicando aqui: http://bit.ly/curso-musicalizando

http://www.caixolamusical.com.br
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Desenvolvimento:

- Comece batendo palmas, sem dizer nada. Bata palma, bata os pés, explore sons

   com a boca;

- Peça para as crianças experimentarem também os sons do corpo, deixe que elas

  explorem;

- Façam sons bem baixinho, façam sons altos, explore diversas maneiras;

- Depois de explorar os sons, proponha que os alunos escolham individualmente o 

  som que mais gostaram, conte até 3 e façam juntos os sons escolhidos;

- Explique que ficou ‘desorganizado’ e que esses mesmos sons podem se organizar

  e virar música.

- Coloque a música: Peixinhos do Mar/Marinheiro Só (por Barbatuques) e deixe que

  as crianças comentem sobre os sons que ouviram na música;

- encerre sua aula falando que todos nós temos um instrumento muito legal que é o

  nosso corpo, fale sobre o grupo Barbatuques e convide os alunos para junto com os

  pais ouvirem mais sobre músicas com os sons do corpo.

- Proponha aos alunos explorar os sons do corpo em casa.

Observações:

http://www.caixolamusical.com.br
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Importante Lembrar:

- Desenvolver o senso Ritmico;
- Organizar sons corporais dentro de uma música;
- Cantar música Folclórica acompanhada de percussão corporal.

Objetivo:

Duração da Atividade:

- Aproximadamente 20 minutos.

Nível de Ensino:

- Educação Infantil / Fundamental I

Material Utilizado:

- Áudio da música da aula anterior: Peixinhos do Mar/Marinheiro Só (por Barbatuques)
  disponível em: <https://m.youtube.com/watch?v=xV1KB1iQsWM>  em: 27/02/2018
- Playback da música Samba Lelê;
- Vídeo da percussão corporal na música Samba Lelê.
   disponível em: <https.//youtube.com/watch?v=tHb4-_b-nlQ> em: 27/02/2018

Essa Atividade corresponde à ‘Atividade Principal do Dia’, conheça 
nosso curso com as 5 etapas  que  toda  aula  de  música deve ter 
clicando aqui: http://bit.ly/curso-musicalizando

http://www.caixolamusical.com.br


© Caixola Musical/2018
www.caixolamusical.com.br
contato@caixolamusical.com.br

Nosso Corpo Nosso Som
Atividade 2 - pág. 2/2

Desenvolvimento:

- Lembrar sons corporais que foram falados e explorados na aula anterior;

- Ouvir novamente a música: Peixinhos do Mar/Marinheiro Só (por Barbatuques)

   e lembrar que os sons podem ser organizados;

- Cantar a música samba Lelê, utilizando o playback disponível nesse plano;

- Ensinar, através da repetição os movimentos e sons corporais iguais aos movi-

  mentos propostos no vídeo da música Samba Lelê;

- Cantar com os alunos fazendo a percussão corporal;

- Encerrar a aula falando com os alunos sobre a importância de organizar os sons

  dentro da música.

  

Observações:

http://www.caixolamusical.com.br
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Importante Lembrar:

- Trabalhar percussão corporal;
- Desenvolver a escuta;
- Vivenciar a organização dos sons dentro da música;
- Apreciar a música instrumental e a apresentação coletiva.

Objetivo:

Duração da Atividade:
- Aproximadamente 20 minutos.

- Educação Infantil / Fundamental I.

Nível de Ensino:

- Playback da música Samba Lelê;
- Vídeo de percussão corporal Samba Lelê.
disponível em: <https.//youtube.com/watch?v=tHb4-_b-nlQ> em: 27/02/2018

Materiais Utilizados:

Essa Atividade corresponde à ‘Atividade Principal do Dia’, conheça 
nosso curso com as 5 etapas  que  toda  aula  de  música deve ter 
clicando aqui: http://bit.ly/curso-musicalizando

http://www.caixolamusical.com.br
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- Colocar o playback da música Samba Lelê;
- Explicar para os alunos o que é uma música instrumental e dar exemplos;
- Depois de explicado, fazer a percussão corporal sem cantar a música, use
  apenas o playback;
- Explique para os alunos que nosso corpo também pode ser considerado
  nosso instrumento;
- Dividir a sala em dois grupos e cada grupo deverá apresentar a percussão 
  na música samba Lelê sem cantar.
- Incentivar os alunos a ouvirem, apreciar e respeitar quando o outro estiver
  apresentando;
- Encerrar a aula promovendo uma grande percussão corporal com toda a   
  turma na música Samba Lelê utilizando o playback. 

Objetivo:

Observações:

http://www.caixolamusical.com.br
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Importante Lembrar:

- Vivenciar o processo de percussão;
- Trabalhar a escrita musical não convencional;
- Desenvolver a criatividade.

Objetivos:

Duração da Atividade:

- Aproximadamente 20 minutos.

- Fundamental I

Nível de Ensino:

- Playback da música Samba Lelê;
-  Exercício em anexo nesse plano de aula (1 para cada aluno).

Materiais Utilizados:

Essa Atividade corresponde à ‘Atividade Principal do Dia’, conheça 
nosso curso com as 5 etapas  que  toda  aula  de  música deve ter 
clicando aqui: http://bit.ly/curso-musicalizando

http://www.caixolamusical.com.br
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- Conversar com os alunos sobre a escrita. A importâcia dos registros escritos
  em todas as áreas de nossa vida;
- Cantar a música Samba le lê fazendo a percussão corporal;
- Instigar os alunos a criarem uma escrita para cada parte da música. Mas é
  segredo! O colega não pode ver.
- Mostrar um exemplo seu de uma parte da música com escrita não convencional.
- Deixar que cada um crie sua escrita para a música na folha de exercício em 
  anexo ‘Eu que Fiz’;
- Recolher as atividades e explicar que na próxima aula terão uma surpresa.

Desenvolvimento:

Samba LelêExemplo:

 ‘Eu que Fiz’:

1ª Parte   - - - - - - - - -

2ª Parte

3ª parte   -  -   | |   o  o

Legenda:

- - - -   Batida na perna

           Palma

           Mãos girando
 
    | |    Batida na barriga

   o o   Batida no peito 

  -     -      -    -   
Samba, samba, 
  -      -    -     -     -    -   
samba, samba, samba. (4x)

Samba le lê ta doente.

Tá com a cabeça quebrada.

Samba le lê precisava.

É de umas boas palmadas.

  -    -      |    |       o    o
Samba, samba, samba o Lelê
  -     -     |    |       o     o
Samba, samba, samba o Lalá

http://www.caixolamusical.com.br
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Atividade

Eu que z

Nós zemos
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Importante Lembrar:

- Fazer a leitura não convencional da música;
- Socializar através da troca de materiais;
- Organizar junto com os alunos uma escrita definitiva e única da música
  para toda a sala;
- Promover uma exposição na escola com as partituras escritas e uma a-
  presentação para toda a escola com a percussão corporal aprendida.

 Objetivos:

- Aproximadamente 20 minutos.

 Duração da Atividade:

- Fundamental I

 Nível de Ensino:

- Escritas feitas pelos alunos na aula anterior;
- Playback da música Samba Lelê.

 Materiais Utilizados:

Essa Atividade corresponde à ‘Atividade Principal do Dia’, conheça 
nosso curso com as 5 etapas  que  toda  aula  de  música deve ter 
clicando aqui: http://bit.ly/curso-musicalizando

http://www.caixolamusical.com.br
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- Entregar as escritas para os alunos de forma aleatória (cuidado para o aluno
  não ficar com seu próprio desenho);
- Dizer que essa era uma das surpresas: Vamos cantar a música olhando a 
  escrita do colega;
- Depois de terem cantado, cada um deverá ficar com seu próprio desenho;
- Fazer com os alunos uma escrita definitiva, escolhida em conjunto para ser a 
  ‘partitura oficial’ da música (Segunda surpresa);
- Todos os alunos deverão escrever a ‘partitura oficial’ no quadro ‘Nós Fizemos’,
  no exercício em anexo;
- Fazer uma exposição com essas escritas para os outros alunos da escola (Ter-
  ceira surpresa);
- Apresentar a música com a percussão para todos da escola (Quarta surpresa). 

 Desenvolvimento:

Observações:

http://www.caixolamusical.com.br


Aline Fróes (à direita)
   Começou seus estudos musicais aos 6 anos de idade e quando encontrou 

o  piano  se  apaixonou e não largou mais! Estudou piano clássico e popular, 

mais  tarde   entrou   para   Universidade  Federal  de  Goiás,  onde estudou 

Educação Musical. Seguiu seus estudos especializando em Ludopedagogia, 

Arte Educação e Psicomotricidade. É  professora  de  música  na  Educação 

Infantil e na primeira  fase  do  ensino  fundamental, trabalhando em escolas 

particulares e pública. Sócia-Fundadora da  E-Musi  Escola de Música, onde

junto  com  a   educadora  musical   Sandra   Ribeiro   formaram   a   Caixola 

Musical    que   desenvolve   projetos    e    materiais  didáticos  na  área  da 

musicalização infantil.

Sandra Ribeiro (à esquerda)
   Compositora, Educadora Musical licenciada em Música com habilitação em

Educação  Musical  pela  UFG,  possui  especialização   em  Ludopedagogia,

Arte Educação e Psicomotricidade. Professora na rede privada de ensino em 

escola regular na educação infantil e primeira  fase do  ensino fundamental e 

em escola específica de música. Desenvolve também o trabalho de formação 

continuada com oficinas para professores da educação infantil e  professores 

de  música,  musicalização  infantil.  Sócia- fundadora  da  E-Musi  Escola  de 

Música, onde junto com a educadora musical Aline Fróes formaram a Caixola 

Musical que desenvolve projetos e materiais na área da musicalização infantil.

@caixolamusical                                 Caixola Musical

 Caixola Musical                                  (62) 98621-2109

 www.caixolamusical.com.br
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