
Nome da atividade: Brincando de aprender (através de uma composição musical).

Objetivos pedagógicos

Geral – Familiarizar a criança com a notação musical e a percepção musical dentro desta

notação.

Específicos

- Facilitar a memorização das notas situadas na pauta;

- Auxiliar a criança na percepção musical, auditiva e visual;

- Contribuir para o professor ao introduzir o assunto.

Material Necessário: Um instrumento para acompanhar o professor durante o canto ou um

rádio para reproduzir a composição desta cartilha, juntamente com um quadro para escrever

as notas musicais na pauta de acordo com que são citadas na letra da música.

Participantes (faixa etária): crianças a partir de 4 anos.

Descrição

- Para entender melhor a cartilha, primeiramente leia a letra da música, situada na segunda

página;

- Trabalhe utilizando apenas a clave de sol e com extensão da nota dó central até si;

- Quando cada nota é citada na letra da composição, observe e enfatize que o acorde tocado na

harmonia tem como tônica a nota citada.

Orientações de utilização: Quando a música estiver tocando, mostre às crianças a nota que

está sendo dita na canção, e peça para que elas cantem junto. Para isso repita inúmeras vezes

até que eles decorem, para auxiliar nisso deixe as crianças livres para responder qual nota é

qual.

Para reproduzir a pauta e as notas utilizadas na canção use um quadro, um slide ou se tiver

uma ideia melhor, sinta-se à vontade.

Obs: Além da canção é necessária uma explicação prévia e após a canção pois, por exemplo,

para bem do fluxo poético da canção, a clave de sol é citada só no meio, e nós sabemos que ela

deve ser usada no começo da pauta. A pauta e notas necessárias para mostrar durante a

canção estará representada na figura abaixo.



(A introdução traz a mesma melodia do refrão)

Letra da canção “brincando de aprender”.

C                                        Am
O dó tem um “tracinho” a mais.

D                     G
O ré fica lá embaixo.

E                          Am
O mi, na primeira linha.

F     G                   C
O fá, no primeiro espaço. (2x)
Am     Am/G#        G
Esta é a clave de sol.
C                     D             G
Indica que o sol está aqui.
E                              A

Logo depois vem o lá.

G                       A               G
E em cima do lá vem o “siii”

C
Lá sol fá mi re dó.

Refrão:
F            Dm       C                      Am

Olha que legal o que eu consegui.
Dm           G7            C7
Além de brincar me diverti.
F              Dm       C                     Am
Olha que legal o que eu consegui.
Dm            G7             C
Foi cantando que eu aprendi.
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