
Queridos alunos, que saudades! Esperamos que

todos vocês estejam bem! 

Vamos continuar nossas explorações musicais em

casa?

Como vocês  sabem,  neste  ano,  durante  as  aulas  de  Música,  temos

escutado muitas histórias e canções que falam de mitos e lendas indígenas.

Ouvimos e experimentamos criar os sons que imaginamos fazer parte da vida

dos  indígenas  e  para  completar,  ouvimos  muitas  canções  sobre  um bicho,

muito lindo e assustador, que vive pelas matas: A Onça!

E para continuarmos por esse caminho, trouxemos para vocês alguns

links de músicas que mostram um pouquinho mais desse universo. 

Escute  com  atenção  e  tente  cantar  junto,  para  aprender  as  letras.

Depois, escolha uma que tenha gostado e faça um desenho do que você sentiu

e imaginou ao ouví-la.

Para relembrar, algumas músicas que já aprendemos em sala:

1 - https://www.youtube.com/watch?v=ZnDP0qYuVCY - Onça, Barbatuques.

2- https://www.youtube.com/watch?v=7nEyuXQeGhI - Meko Merewá, Marlui 

Miranda.

Para continuar pesquisando, algumas músicas novas:

1 - https://www.youtube.com/watch?v=DswEZhGwOao - Gato Maracajá/Dois 

Caminhão na Linha, Samba de Coco Irmãs Lopes.
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2 - Cantos da Floresta é um livro de introdução à música indígena escrito por 

Magda Pucci e Berenice de Almeida. Há um site desse livro, e na seção áudios

encontramos várias gravações de música indígena. Indicamos algumas, mas 

fiquem à vontade para ouvir quantas quiserem!

http://www.cantosdafloresta.com.br/audios/nande-mbaraetei-katu/ - Ñande 

mbaraete’i katu, dos índios Guarani Mbyá. Leia, ao final da página, a letra da 

música!

http://www.cantosdafloresta.com.br/audios/kasu-toca-arco-de-boca/ - Kasu toca

arco de boca, dos índios Kaingang.

http://www.cantosdafloresta.com.br/audios/taquara-taratararu/ - Taratararu, dos 

índios Yudjá.

Depois de uma semana, um dos adultos de sua casa pode nos 

encaminhar por e-mail, o ou os desenhos que você fez, no endereço abaixo:

ef1musica@colegioequipelg12.br

Boas descobertas!

Beijos virtuais 

da Rosana e da Verônica

MÚSICA - AGENDA

Série
03 de abril

Atividades enviadas aos alunos

Data de retorno

De atividades realizadas

3º ano DESENHO – canção indígena sobre a Onça. 10 de abril
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