
Nome da atividade: Orquestra de chuva

Objetivos pedagógicos: Geral – trabalhar com as dinâmicas musicais e aprender a
trabalhar em grupo.
Específicos – vivenciar os conceitos de forte e fraco (dinâmica) na música de forma
lúdica.

Material necessário: não existem materiais específicos para atividade, porém
recomenda-se fazer a mesma em grupo, quanto maior o grupo mais divertida a
brincadeira fica.

Participantes (faixa etária): crianças a partir de 5 anos (sugestão).

Orientações para a prática: Nesta atividade iremos simular com o grupo o ambiente
sonoro de uma chuva, porém passando por cada etapa de intensidade da mesma. Na
Etapa 1, iremos simular o som do vento esfregando uma mão na outra levemente. Já
na Etapa 2, iremos começar a fazer o som de gotas de chuva batendo com o dedo
indicador na palma da mão, em um ritmo lento, imitando uma garoa, porém com uma
dinâmica um pouco mais forte. Entrando na Etapa 3 as gotas de chuva se intensificam
e começamos a bater com o dedo indicador e médio em uma velocidade alta. Por fim,
temos nossa Etapa 4: o temporal. Aqui vamos bater palmas e os pés no chão em um
andamento rápido, no ponto mais forte de nossa dinâmica.
Após começaremos a retroceder as etapas até voltarmos à calmaria. Recomenda-se
que, após encerrar a atividade, a turma possa ficar um pouco em silêncio.
Se tivermos um grupo grande de crianças, este pode ser dividido, e cada grupo ficará
responsável por uma das etapas da chuva, sendo a mudança de uma para a outra
regida pelo professor.
Para tornar a brincadeira mais lúdica, podemos introduzi-lo contando uma história ou
encenando a vinda de um temporal.

Projeto de extensão ''Conserto de Música''
Programa de extensão "Educação Musical: Diferentes Tempos e Espaços" (Grupem)
Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (UERGS) - Universidade Montenegro
Autoria: Tiago Rubert (baseada em brincadeiras populares e no conceito de
Paisagem Sonora de Murray Schaffer).


