#ESTUDOEMCASA
BLOCO N.º 03
ANO(S)

DISCIPLINA: EDUCAÇÃO ARTÍSTICA – Música

1.º Ciclo

EXPERIMENTAÇÃO E CRIAÇÃO:
Experimentar sons vocais (voz falada, voz cantada) de forma a conhecer as
potencialidades da voz como instrumento musical.
2. Explorar fontes sonoras diversas (corpo, objetos do quotidiano, instrumentos
musicais) de forma a conhecê- las como potencial musical.
•

INTERPRETAÇÃO E COMUNICAÇÃO:
Interpretar rimas, trava-línguas, lengalengas, etc., usando a voz (cantada ou
falada) com diferentes intencionalidades expressivas.
4. Cantar, a solo e em grupo, da sua autoria ou de outros, cancões com características
musicais e culturais diversificadas, demonstrando progressivamente qualidades
técnicas e expressivas.

3.
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS

APROPRIAÇÃO E REFLEXÃO:

5. Comparar características rítmicas, melódicas, harmónicas, dinâmicas, formais
tímbricas e de textura em repertório de referência, de épocas, estilos e géneros
diversificados

“De uma melodia nascem mil canções”

Recursos utilizados neste bloco:
1. Canção “Oh,lá da terra” in Rodrigues, H., Rodrigues, P. J. F., & Silva, P. M. F. R. D.
(2016). Manual para a Construção de Jardins Interiores: Acerca de Jardins
Interiores. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian.

2. https://www.youtube.com/watch?v=N1KZbMprW8U&list=PL5B01AC157B9975A3
3. https://www.youtube.com/watch?v=kVL-9E_Cn00
4. https://www.cantarmais.pt/pt/cancoes/mundo/cancao/siyahamba/

5.

Áudio da versão com letra
em Português

Tarefas/ Atividades/ Desafios
1. Visita a página:

https://www.cantarmais.pt/pt/cancoes/mundo/cancao/siyahamba/
Explora e realiza as atividades propostas no separador Ouvir, fazer, criar
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2. Canta a canção em sílaba neutra (sem letra), enquanto a escutas. Quando já
souberes cantá-la e o ritmo estiver registado e sentido no corpo, introduz a
letra que sugiro, em português. Podes ouvir o áudio desta versão, que está
nos recursos.
. Desafio: cria uma letra para uma canção que conheças e gostes. Inventa!
3. Ouviste várias versões da mesma melodia. Chama algumas pessoas com gostes
de partilhar e criem uma versão desta canção, só vossa, em conjunto. Sejam
criativos nas vossas escolhas.

Um caminho feito de música
“Esta voz que ouves a cantar
Está aqui p´ra te contagiar
Porque o mundo precisa sentir
Que a música nos pode unir
Vem cantar, vem dançar
Todos juntos podemos criar (o quê?)
Movimento, alegria
Um caminho feito de harmonia
E assim nós vamos conseguir
Escutar a diferença e sorrir
Canto eu e depois danças tu
Todos juntos no “Tun tá KTu Tum”
Neste coro somos UM
Acreditamos num lugar comum
Quando o mundo é feroz
Basta pôr o coração na voz!”

Canção tradicional sul-africana “Siyahamba”
Letra: Ana Teresa Mateus
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