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Sons e danças 

Duração: 3 aulas 

Referência do Livro do Estudante: Cadernos de projetos 

 

Relevância para a aprendizagem 

Esta sequência didática propõe a criação de elementos sonoros e coreográficos originais, que 

dialoguem entre si, para fazer parte de uma apresentação a ser gravada em vídeo. Por meio das 

atividades, os alunos desenvolverão a noção de conjunto e percepções de correlação entre diferentes 

linguagens, na criação de um trabalho artístico. 

 

Objetivos de aprendizagem 

• Analisar a produção de sons em diferentes trabalhos de canto.  

• Combinar a criação de sons, coreografia e figurinos originais na construção de um trabalho 
artístico. 

• Registrar uma composição artística utilizando recursos digitais. 

 

Objetos de conhecimento e habilidades (BNCC) 
Unidades temáticas Objetos de conhecimento Habilidades 

Dança Processo de criação  

(EF69AR14) Analisar e experimentar diferentes elementos 
(figurino, iluminação, cenário, trilha sonora etc.) e espaços 
(convencionais e não convencionais) para composição cênica e 
apresentação coreográfica. 

 

Desenvolvimento 
Aula 1 – Criar sons vocais para além das palavras 

Duração: cerca de 45 minutos. 
Local: sala de aula, com carteiras dispostas em círculo. 
Organização dos alunos: atividade 1 - sentados em suas carteiras; atividade 2 - distribuídos pelo espaço. 
Recursos e/ou material necessário: vídeos ou áudios de trabalhos sonoros, aparelho reprodutor de áudio e vídeo. 
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Atividade 1 – Conhecendo diferentes sons vocais (10 minutos) 

Inicie a aula perguntando aos alunos se eles conhecem algum trabalho artístico que use a voz 

de um modo diferente dos geralmente veiculados pela mídia; algum trabalho em que a voz produza 

sons de modo experimental. 

Depois da conversa, apresente aos alunos algumas criações sonoras vocais que não envolvam 

texto, mas a articulação da voz, como o trabalho da artista e professora estadunidense Meredith Monk 

(1945-) e da artista francesa Camille Dalmais (1978-). Utilize vídeos e áudios para essa demonstração, 

pesquisando previamente nos sites indicados na seção Material de apoio e referência ou em outros 

locais da internet. 

 

Atividade 2 – Criar nossos próprios sons (20 minutos) 

Após assistirem aos vídeos ou ouvirem as músicas, inicie uma atividade de laboratório sonoro 

com os alunos. Peça que a turma se organize em grupos de quatro ou cinco alunos. Em seguida, dê 

alguns comandos para que os alunos a experimentem e criem diferentes sons com o uso da voz. Por 

exemplo: usar sons graves, agudos, curtos, de vogais, etc.  

Em seguida, peça que cada grupo crie uma pequena sequência com os sons que 

experimentaram. Estimule-os a utilizar diferentes arranjos para a composição: coro, duplas, um solista 

com um coro, etc. Ajude cada grupo no que for necessário em relação à experimentação e à 

composição.  

 

Atividade 3 – Apresentando os sons criados (15 minutos) 

Com as composições finalizadas, peça que cada grupo apresente o trabalho desenvolvido. 

Após a apresentação, proponha que todos os grupos executem suas composições simultaneamente, 

criando uma “floresta sonora”, uma composição coletiva.  

Ao fim dessa experimentação, faça uma breve roda de conversa para que os alunos exponham 

como foi, para cada grupo, o processo de criação e como foi juntar o trabalho elaborado com os dos 

outros grupos. Como trabalho de casa, peça que cada grupo grave, com o uso de celulares, um áudio 

com a composição sonora criada e tragam na próxima aula. 
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Aula 2 – Criar música e dança originais 

Duração: cerca de 45 minutos. 
Local: sala de aula, com carteiras afastadas, ou pátio ou quadra. 
Organização dos alunos: em roda e distribuídos pelo espaço. 
Recursos e/ou material necessário: aparelho reprodutor de áudio e vídeo; celulares com o registro pedido na aula 
anterior. 

Atividade 1 – Desenhando sons como corpo (10 minutos) 

Em um primeiro momento, peça para que a turma afaste as carteiras e forme uma grande roda. 

Todos devem estar em pé. Retome com a turma a atividade criada em grupo na aula anterior. Relembre 

que as criações sonoras foram elaboradas a partir de estímulos: altos/baixos; curtos/longos; 

graves/agudos. Peça para que a turma lembre algumas das linhas melódicas criadas durante a aula (mesmo 

que não sejam reproduzidas fielmente) em conjunto, como já haviam feito ao final da aula anterior.  

Em seguida, explique que esses elementos sonoros podem ser representados corporalmente. 

Um som alto pode ser feito nas pontas dos pés; um baixo pode ser feito com o corpo vertido para 

frente ou para o chão; um som curto pode conduzir o corpo a dar saltos ou movimentar pequenas 

partes do corpo, com movimentos rápidos; um som longo pode acontecer com a movimentação do 

corpo de forma mais contínua. Oriente-os, então, a movimentarem-se por todo o espaço 

experimentando sons que são desenhados pelo corpo.  

Retome a roda e peça para que cada aluno faça um som e o desenhe com o corpo. O restante 

da turma deve imitar o guia. Cada aluno terá 10 segundos para ser o guia do desenho corporal sonoro. 

Você pode controlar o tempo com palmas fracas, enquanto o guia reproduz o “desenho sonoro 

corporal”; e uma palma mais forte, indicando que o aluno da direita deve assumir o posto de guia.  

Terminando a atividade, peça para que reflitam se conseguiram ver o desenho sonoro que 

cada um deles criou com o corpo e voz.  

 

Atividade 2 -- Criando percussão corporal (25 minutos) 

Retome a divisão de grupos da aula anterior e peça que relembrem a composição sonora 

realizada. O áudio feito ajudará nesse processo. Uma vez que os grupos tenham lembrado suas 

composições, peça para que agora eles agreguem a ela uma coreografia a ser feita com um “desenho 

sonoro corporal”. Informe que, nesse momento, podem ser adicionados sons corporais como palmas, 

batidas do pé no chão, estalos de dedos, sons das mãos batendo em diferentes partes do corpo. Esses 

novos elementos devem ser acrescentados também à coreografia.  

Dê tempo para que os alunos experimentem diferentes possibilidades que melhor se encaixem 

com a música previamente criada. Auxilie-os no que for necessário em termos de composição 

coreográfica e sua adequação à música vocal criada. Juntar sons produzidos com a voz, ao mesmo 

tempo que se executa uma coreografia, exige muita concentração dos alunos, portanto, instrua-os a 
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começar ensaiando cada composição em separado – a corporal e a sonora–, para depois, aos poucos, 

juntar as duas. Oriente-os a usar sequências curtas. Um bom jeito de praticar antes de juntar as duas 

composições é dividir o grupo: metade dos alunos faz somente os sons vocais enquanto a outra 

metade executa somente a percussão corporal; depois, os alunos trocam de função; ao fim, o grupo 

todo executa as duas composições simultaneamente.  

Ao final, peça que, para a próxima aula, a turma traga folhas de jornal, papel-celofane, sacos 

plásticos e outros materiais que sejam leves e produzam sons quando movimentados. 

 

Aula 3 – Sons, coreografias e figurinos originais 

Duração: cerca de 45 minutos. 
Local: sala de aula, com carteiras afastadas. 
Organização dos alunos: distribuídos pelo espaço reservado para a atividade. 
Recursos e/ou material necessário: folhas de jornal, papel-celofane, sacos plásticos, fita adesiva, grampeador e barbante; 
telefones celulares para gravação de vídeo. 

Atividade 1 – Construindo figurinos originais (20 minutos) 

Separe previamente: fita adesiva, grampeador e barbante e inicie a aula instruindo que os alunos 

tenham em mãos os materiais pedidos na aula anterior: folhas de jornal, papel-celofane, sacos plásticos 

etc. Utilize a primeira parte da aula para construir um elemento simples de figurino com os alunos com os 

materiais que eles levaram para a aula. Esse elemento do figurino pode ser uma saia de papel-celofane, 

luvas de saco plástico, franjas de papel-celofane e folha de jornal nos tornozelos, entre outras 

possibilidades. O importante é que os alunos consigam emitir sons com esse figurino, conforme se 

movimentam, fazendo com que esses sons também façam parte da composição criada. O figurino deve ser 

parte integrante da coreografia criada, inserindo mais possibilidades sonoras à criação de cada grupo. 

Todos do grupo podem ter o mesmo figurino, ou cada um pode usar um elemento diferente.  

 

Atividade 2 – Ensaio para apresentação (10 minutos) 

Reserve um tempo da segunda parte da aula para que os alunos ensaiem, com os figurinos, as 

coreografias criadas na aula anterior e verifique o que precisa ser ajustado ou adaptado. 

 

Atividade 3 – Apresentando coreografias e músicas originais (15 minutos) 

Verifique junto à coordenação da escola se há possibilidade de apresentar para a comunidade 

escolar os desenhos sonoros corporais criados durante o intervalo, por exemplo. Organize uma ordem 

para a apresentação dos grupos. Peça para que um ou dois alunos de outros grupos filmem e 

fotografem o trabalho dos colegas, utilizando celulares ou câmera digital. Após a apresentação dos 

grupos, conduza uma breve roda de conversa sobre as impressões quanto à utilização de diferentes 

linguagens para a composição de um trabalho artístico único. 
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Material de apoio e referência 

Camille Dalmais (site oficial). Disponível em: 

<http://www.meredithmonk.org/www.meredithmonk.org/>.  Acesso em: 2 nov. 2018.  

Meredith Monk (site oficial). Disponível em: 

<https://www.camillebertault.fr/www.camilleofficiel.fr/>. Acesso em: 2 nov. 2018. 

 

Aferição do objetivo de aprendizagem 

A avaliação do processo de aprendizagem pode ser realizada por meio das atividades 

propostas nessa sequência didática e deve considerar o desenvolvimento individual de cada um dos 

alunos. A colaboração com o grupo, o respeito aos demais e o engajamento nas propostas são 

importantes itens para a avaliação individual. 

 

Questões para auxiliar na aferição 

Além das atividades propostas nessa sequência didática, algumas questões podem ser 

utilizadas para aferir a aprendizagem dos alunos em relação aos objetivos de aprendizagem aqui 

explorados. Por exemplo: 

1. Descreva a sensação de poder desenhar uma melodia com o corpo. Você diria que essa atividade 
ao final criou uma coreografia em que se sobressaiu o som ou o movimento corporal? 

2. Como o uso de figurinos, que também produziram sons, ajudou na execução do seu trabalho? 
Houve uma unidade? Cada parte (som, movimento e figurino) se integrou às demais, ou algo se 
sobressaiu? 

 

Gabarito das questões 

1. Espera-se que o aluno seja capaz de refletir e descrever a experiência vivenciada. Com relação à 
segunda parte da questão, um estudante poderá entender que o som se sobressaiu à 
movimentação corporal; outro pode dizer que a dança foi mais dominante na composição. A 
resposta acompanhará a percepção pessoal de cada um. No entanto, é importante que eles 
percebam que, nessa atividade, o som e o trabalho corporal estão integrados. 

2. Espera-se que o aluno seja capaz de perceber como a adição do elemento “figurino” influenciou 
na organização de toda a apresentação, uma vez que, além do aspecto visual produzido, foi 
possível explorar um efeito sonoro no resultado final. 

http://www.meredithmonk.org/
http://www.meredithmonk.org/
https://www.camillebertault.fr/
http://www.camilleofficiel.fr/

