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#ESTUDOEMCASA  

 
BLOCO N.º 49  

DISCIPLINA: EDUCAÇÃO ARTÍSTICA – Música 
ANO(S) 

2.º/3.º 
Ciclos 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS  

Experimentação e criação:  Mobilizar aprendizagens de diferentes áreas do 
conhecimento para a construção do seu referencial criativo. Compor peças 

musicais com diversos propósitos, combinando e manipulando vários elementos da 
música (altura, dinâmica, ritmo, forma, timbres e texturas), utilizando recursos 
diversos (voz, corpo, objetos sonoros, instrumentos musicais, tecnologias e 
software).  

Interpretação e comunicação: Cantar, a solo e em grupo, a uma e duas vozes, 
repertório variado com e sem acompanhamento instrumental, evidenciando 
confiança e domínio básico da técnica vocal. Tocar diversos instrumentos acústicos 
e eletrónicos, a solo e em grupo, repertório variado, controlando o tempo, o ritmo 
e a dinâmica, com progressiva destreza e confiança.  

Apropriação e reflexão: Identificar criticamente a música, enquanto modo de 
conhecer e dar significado ao mundo, relacionando-a com o seu dia-a-dia, e 
os seus mundos pessoais e sociais.  Comparar criticamente estilos e géneros 

musicais, tendo em conta os enquadramentos socioculturais do passado e do 
presente. 

 

“Dar música aos poetas portugueses” 
 

 

Tarefas/Desafios 
 

1. Experimenta criar uma canção seguindo os mesmos passos que viste neste bloco; 

2. Conhece o projeto musical, P3DRA, do nosso convidado de hoje, Pedro Pereira, em: www.p3dra.com; 

3. Faz uma pesquisa de cantautores portugueses que escrevam e cantem na nossa língua; 

4. Brinca com palavras, frases, versos de que gostes e cria o teu próprio poema. Podes agora musicá-lo com os 

recursos sonoros que tiveres ao teu dispor. Apresenta-o aos teus amigos e família do coração! 

5. Escuta o áudio da canção que disponibilizamos aqui e aprende-a! Começa por escutar e movimentar o corpo. 

Depois cantarola a melodia ainda sem palavras, com a sílaba Bam, por exemplo. E agora, sim, aprende a 

cantá-la com todas estas bonitas palavras. Diverte-te! 

6. Descobre os poemas de onde escolhemos os nossos versos e fica a conhecer os nossos magníficos 

autores/poetas. 

  

Recursos utilizados neste bloco: 

 
1. Instrumentos: Voz, Shruti box, Djembé, Guitarra acústica. 
2. Poemas de diversos autores portugueses. 

  

http://www.p3dra.com/

