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Cantigas que aprendi 

Duração: 3 aulas  

Introdução 

A partir da ideia de explorar o próprio corpo como suporte para a obra de arte, esta sequên-

cia propõe desenvolver a percepção do corpo como um instrumento musical para cantar e para 

brincar. Os cantos de trabalho também serão introduzidos para explorar a relação entre música e 

movimento. 

 

Objetivos de aprendizagem  

O objetivo desta sequência didática é propor, por meio de brincadeiras e cantigas, formas de 

associar música e movimento. Esta sequência objetiva também introduzir o conceito de canto de 

trabalho e da duração do som. Para isso, visa a explorar duas unidades temáticas: música e artes 

integradas. 

Na unidade temática música, serão explorados os seguintes objetos de conhecimento e as 

respectivas habilidades: 

Contexto e práticas -- (EF15AR13) Identificar e apreciar diversas formas e gêneros de expressão 

musical, tanto tradicionais quanto contemporâneos, reconhecendo e analisando os usos e as funções 

da música em diversos contextos de circulação, em especial aqueles da vida cotidiana.  

Elementos da linguagem -- (EF15AR14) Perceber e explorar os elementos constitutivos e as proprie-

dades sonoras da música (altura, intensidade, timbre, melodia, ritmo etc.), por meio de jogos, 

brincadeiras, canções e práticas diversas de composição/criação, execução e apreciação musical.  

Notação e registro musical --(EF15AR16) Explorar diferentes formas de registro musical não conven-

cional (representação gráfica de sons, partituras criativas etc.), bem como procedimentos e técnicas 

de registro em áudio e audiovisual, e reconhecer a notação musical convencional. 

Processos de criação -- (EF15AR17) Experimentar improvisações, composições e sonorização de 

histórias, entre outros, utilizando vozes, sons corporais e/ou instrumentos musicais convencionais ou 

não convencionais, de modo individual, coletivo e colaborativo. 

Na unidade temática artes integradas, será explorado o seguinte objeto de conhecimento e a 

respectiva habilidade: 

Matrizes estéticas e culturais -- (EF15AR24) Caracterizar e experimentar brinquedos, brincadeiras, 

jogos, danças, canções e histórias de diferentes matrizes estéticas e culturais. 
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Recursos e materiais necessários  

Lápis preto, lápis de cor, papel sulfite ou cartolina, copos de plástico duro. 

 

Referências  

Cantos de trabalho 

Dupla Palavra Cantada. Disponível em: <http://palavracantada.com.br>. Acesso em: 14 nov. 2017.  

Cia. Cabelo de Maria. Disponível em: <www.ciacabelodemaria.com/cantos-de-trabalho>. Acesso em: 

14 nov. 2017. 

Música corporal 

Grupo Barbatuques. Disponível em: <http://barbatuques.com.br>. Acesso em: 14 nov. 2017. 

 

Desenvolvimento 

Aula 1 – Brincando de cantar 

Duração: uma aula de 40 minutos 

Organização dos alunos: em círculo 

Introdução: Tema e conhecimentos prévios (5 a 10 minutos) 

O professor inicia perguntando aos alunos “Que cantigas vocês conhecem?”. Por meio dessa 

pergunta, introduz o tema da aula e, por meio das respostas dadas, resgata seus conhecimentos 

prévios sobre cantigas e seu emprego em atividades do dia a dia (brincadeiras). Na lousa, o professor 

escreve a palavra cantiga e, embaixo dela, o título das mencionadas pelos alunos. Na seção Referên-

cias, consta link que leva a cantigas. 

 

Atividade: Um ensina ao outro (20 minutos) 

O professor deve desenvolver uma dinâmica interativa a fim de que um aluno ensine aos ou-

tros uma cantiga que conheça, e, assim, uns aprenderão com os outros. Provavelmente, uma mesma 

cantiga será conhecida por mais de um aluno; o professor deve, então, explorar a situação e estimu-

lar os alunos a “ensinar a ensinar” e a “aprender a aprender”. Uma boa estratégia para os alunos 

aprenderem as cantigas e suas variações (versões) é organizá-los num círculo, em pé ou sentados, e 

pedir que batam palmas enquanto as cantam. O professor deve orientar os alunos a criar, em cada 

cantiga cantada, movimentos (gestos) associados à forma de cantá-la e a dançar. 
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Encerramento: Registro da cantiga (20 minutos) 

O professor deve orientar os alunos a desenhar, em uma folha de sulfite ou no caderno de 

Arte, elementos de uma das cantigas cantadas – personagens, lugares ou cenas da história nela 

contada. Outra proposta é orientá-los a desenhar a si mesmos cantando a cantiga e fazendo os 

gestos criados ou dançando, de forma que registrem o movimento. O professor deve solicitar que 

escrevam no desenho palavras relacionadas ao que tiver sido representado, por exemplo nome de 

personagem. 

Como os alunos se encontram em processo de alfabetização, o professor deve orientá-los a escrever como souberem, 
conforme entenderem ou o som lhes parecer. A correspondência entre som e letra não é fundamental nesta vivência, 
importa, sim, que seja feita de modo livre. 

No final da aula, o professor orienta os alunos a guardar o desenho em uma pasta, em que 

serão guardados todos os trabalhos que forem sendo feitos durante o ano.  

 

Aula 2 – Cantos de trabalho 

Duração: uma aula de 40 minutos 

Organização dos alunos: em círculo; cada um em sua carteira e em círculo; sentados no chão. 

 

Introdução: O que são cantos de trabalho? (15 minutos) 

O professor, por meio de fotos ou vídeos, disponíveis na web, deve levar os alunos a associar 

música e movimento e, depois, música e trabalho. Para isso, deve perguntar onde (em quais locais) 

eles veem a associação de música e movimento. Nessa sondagem, pode ser empregada a pergunta 

“Os músicos, quando cantam ou tocam, movimentam-se?”. Uma possibilidade para construir a 

resposta são as seguintes indicações: 1. o roqueiro que balança a cabeça enquanto toca guitarra; 2. o 

violeiro que toca batendo o pé no chão e 3. a dançarina de flamenco que dança enquanto toca as 

castanholas. Nessas indicações, o professor deve enfatizar a relação entre música e movimento.  

Em seguida, para introduzir o tema, o professor deve perguntar aos alunos “Alguém sabe o 

que é um ‘canto de trabalho’?”. Espera-se que os alunos associem canto a “canção, música”. O 

professor, então, deve orientá-los a compreender a função dos cantos de trabalho: 1. são cantados 

para ajudar no desenvolvimento do trabalho, ou seja, os trabalhadores cantam esse tipo de canção 

para ir marcando o que fazem durante a atividade e 2. reforçam os movimentos que caracterizam a 

atividade, ou seja, os movimentos que os trabalhadores fazem enquanto trabalham. Na seção 

Referências, consta link que leva a vídeos sobre cantos de trabalho. 

Atividade: Música e movimento (20 minutos) 
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O professor deve propor a seguinte brincadeira, em que os alunos conseguirão associar mú-

sica e movimento: 

1º Sentados no chão, em círculo, cantando “Escravos de Jó” e obedecendo aos comandos do jogo -- 

“tira”, “põe” e “deixa ficar” -- , os alunos vão brincar de passar copos plásticos. 

2º Os alunos vão passar os copos aos colegas a cada som forte da música – exemplo: escravos de Jó / 

jogavam caxangá. Os copos serão passados quando forem pronunciados cra, Jó, ga e gá. 

3º Os copos param de ser passados apenas nestes comandos:  

 Tira – O aluno tira o copo do chão e suspende-o, coloca no alto. 

 Põe (ou Bota) – O aluno recoloca o copo no chão.  

 Deixa ficar – O aluno não move o copo e aponta-o com o dedo. 

 Zigue-zigue-zá – O aluno faz três movimentos rápidos: 1. coloca o copo no chão, na fren-
te do colega ao lado; 2. recoloca o copo na sua frente e 3. coloca o copo na frente do co-
lega. 

O professor deve propor aos alunos que cantem como se estivessem em câmera lenta ou em 

câmera rápida para observar o que acontece com o movimento, bem como ir estimulando-os a 

perceber que a cadência (o ritmo, a pulsação, o andamento) da música determinará a do movimento 

e vice--versa. Em seguida, deverá propor a dissociação da cadência da música da do movimento, ou 

seja, os alunos deverão cantar rápido movimentando-se lentamente e cantar lento movimentando-

se rapidamente. 

Sugestões 
Para ampliar a abordagem com música e movimento: 
1. Acessar o site Palavra Cantada (ver seção Referências) e assistir, com os alunos, ao vídeo da música “Fome come”, 
uma variação da brincadeira realizada com “Escravos de Jó”. 
2. Apresentar aos alunos outros cantos de trabalho, como “Sindô lê-lê”, “Semente de mandioca” e “Coqueiro verde”, 
disponíveis no site da Cia. Cabelo de Maria (ver seção Referências), e propor que executem movimentos com os pés e 
as mãos em dança de roda (dança circular). 
3. Propor aos alunos que realizam atividades cotidianas, como organizar a sala de aula ou os livros, na cadência de uma 
das músicas mencionadas em 2.  
Nessas três sugestões, será possível observar a relação entre a execução do trabalho (movimento) e a música (canto).  

 

Encerramento: Roda de conversa (5 a 10 minutos) 

O professor deve conduzir uma conversa sobre a vivência nesta aula: brincadeira com a mú-

sica “Escravos de Jó” (canto de trabalho). Para desenvolvê-la, pode propor as seguintes perguntas: 

“Existe relação entre música e movimento?”, “É possível separar a música do movimento? E o 

movimento da da música?”, “O que o ritmo da música faz com o ritmo do movimento?”, “Cantar 

ajuda a trabalhar?” e “O que é, afinal, um canto de trabalho?”. 
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Aula 3 – Registrando e brincando com durações 

Duração: uma aula de 40 minutos 

Organização dos alunos: em círculo e em dupla 

 

Introdução: O que significa duração? (5 a 10 minutos) 

O professor escreve a palavra duração na lousa, pede aos alunos que tentem lê-la e pergun-

ta: “Vocês sabem o que esta palavra ‘quer dizer’ (qual é o seu significado)?”. Eles devem ser estimu-

lados a relacionar duração aos fenômenos ao seu redor por meio de perguntas como: “Por que 

parece que coisas chatas demoram mais para passar e coisas legais acontecem muito rápido?” e “O 

que dura bastante tempo? O que dura pouco tempo?”. 

 

Atividade 1: Jogo das durações (15 minutos) 

O professor escreve na lousa uma partitura formada por fios contínuos (____, “traços lon-

gos”) e por fios tracejados (-------- , “traços curtos”). Pode ser uma partitura elaborada por ele mesmo 

ou a indicada a seguir: 

 

_________   -    -    -    ____    ____     - - - - -     __________             - _____ - ______ - _____ - ______ 

 

Mostrando a partitura, explica o que os traços indicam: 

____ (traços contínuos)  o som é longo e contínuo. 

------- (traços interrompidos)  o som é curto.  

Esclarece que, em ______, a letra deve ser “cantada sem parar” e, em -----, a letra deve ser 

“cantada com paradas”. Assim se pretende que os alunos associem o tamanho do traço à duração do 

som (o som da letra cantada). 

O professor, como um maestro, com um bastão, uma régua, uma caneta ou com o dedo (que 

funcionarão como batuta), aponta os traços e pede aos alunos que, juntos, cantem os sons. Os 

alunos devem ser estimulados a perceber a correspondência entre o movimento, por exemplo, do 

dedo do maestro e o som cantado. 
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Atividade 2: Criando partituras (15 minutos) 

O professor vai orientar os alunos a criar uma partitura utilizando o recurso de traços (traços 

contínuos e traços interrompidos) e cantar uma letra (diferente da cantada na atividade 1). 

A atividade será realizada em dupla: um dos integrantes criará a partitura em uma folha de 

papel e será o maestro (lerá a sequência de traços contínuos e traços interrompidos); o outro, 

“cantará” seguindo a partitura de acordo com o que o maestro apontar. O professor deve acompa-

nhar as duplas para verificar se todos compreenderam a proposta e conseguem desenvolver a 

proposta.  

 

Encerramento: Relaxar e imaginar (5 a 10 minutos) 

O professor pede aos alunos que fechem os olhos e coloquem a cabeça sobre a carteira. Em 

seguida, reproduz um canto de trabalho e pede que imaginem o movimento dos trabalhadores que 

cantam aquela música perguntando: “Que tipo de trabalho os trabalhadores estão fazendo?”, “Qual 

é a relação entre o andamento da música ouvida e o movimento no trabalho que realizam?”, “Qual é 

a duração dessa música? E desse trabalho?”. Os alunos não precisam responder, apenas imaginar.  

 

Aferição de aprendizagem  

A aferição da aprendizagem verificará se os alunos: 

 na aula 1, participaram da conversa para levantamento de conhecimentos prévios e da atividade 
Um ensina ao outro e executaram o desenho representando elementos da cantiga. 

 na aula 2, participaram da conversa sobre música e movimento e da brincadeira com a música 
“Escravos de Jó”. 

 na aula 3, participaram da conversa para levantamento de conhecimentos prévios, do Jogo das 
durações e da atividade Criando partituras (criação e leitura); é fundamental o professor garantir 
a participação dos alunos nas duas atividades desta aula 3. 

 verificar se as noções de canto de trabalho e de duração na música foram apreendidas. 
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Questões para auxiliar na aferição 

Como os alunos se encontram em processo de alfabetização, é importante que o professor leia os enunciados. 

1. OBSERVE AS FOTOS E MARQUE A QUE PODE RELACIONAR-SE A CANTO DE TRABALHO: 

A) 

IMAGENS: PIXABAY/<PIXABAY.COM> 

 
 

 B) 
 

 

 

 

2. CIRCULE AS PALAVRAS QUE INDICAM A DURAÇÃO DO SOM: 

CURTO  FORTE   CLARO   LONGO  RÁPIDO  MOVIMENTO 

 

Gabarito das questões 

1. Alternativa a. 

2. curto e longo 

  


