
COLÉGIO PEDRO II  
CAMPUS REALENGO II  
EQUIPE DE EDUCAÇÃO MUSICAL (REGULAR) 
Projeto 1 ‘Oficina de criação de canções’ 

Atividade 1: Você já inventou uma canção?  
Olá! 

Você sabe como as músicas são feitas ‘por dentro’? Como o compositor faz para criar 
suas músicas? E será que todos nós podemos inventar uma canção?  

Esse é o desafio que propomos nesse projeto que se dará ao longo de algumas semanas. 
Quando nos referimos ao termo ‘canção’, aqui estamos querendo dizer qualquer tipo de 
música, gênero musical, em que há uma letra cantada. Essa atividade pode ser realizada 
individualmente ou em pequenos grupos.  

Tarefa 1: Assista o processo de criação da canção “o Tempo está diferente” construída 
coletivamente pelos professores de música de Realengo: https://www.youtube.com/watch?v=-
F_06HtLSnY&feature=emb_logo 

- Tá bem professora, professor! Mas, eu não tenho instrumentos ou ainda não toco, posso 
fazer mesmo assim?  
- Claro que pode!  
- Ah mas eu acho que não sei cantar professor, professora.  
- Mas podemos usar a nossa voz, com as palavras faladas/cantadas e mesmo batucando 
com o corpo e objetos sonoros! E você pode chamar alguém pra cantar junto com você 
ou caso prefira, criar uma ideia musical sem voz, apenas com som de instrumentos e 
objetos também! Estamos sugerindo canções (músicas cantadas) porque percebemos 
que a maioria das músicas que vocês costumam ouvir são assim. Mas não dá pra 
generalizar e nem limitar. Então o importante é criar! Certo? 

 
Hum, tudo bem, mas como começar?  

São muitos os caminhos possíveis e você pode inventar os seus. Você pode iniciar uma 
música a partir da ideia de uma batida (acompanhamento rítmico), a escolha de um gênero 
musical, a escolha de um tema, a partir de palavras, frases, a partir de uma ideia melódica 
cantada e outras maneiras. Vejamos alguns exemplos: 

a) Rock, rap, funk, samba, reggae, pagode, trap, pop, que outros gêneros musicais você conhece e costuma 
ouvir? Você pode iniciar escolhendo um que você gostar mais. 

b) Ou você pode iniciar a partir de um tema por exemplo. Você pode falar sobre “Música na quarentena” ou 
“O tempo”. Pode ser também uma música que fale de amor, de emoção ou sentimentos que você esteja 
sentindo, vivenciando. Pode ser uma música também que faça análise e crítica social de alguma situação. 
Esses foram apenas alguns exemplos, você pode inventar escolher algum desses ou outro tema que queira.  
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c) Você também pode iniciar a música através de algumas palavras. Essas palavras poderão ser conectadas 
por outras palavras para criar frases e inventar uma estrofe musical.  

Tarefa 2: 

Como exercício inicial para soltarmos a criatividade vamos propor o desafio de inventar um 
trecho musical curto. Sugerimos um banco de palavras que poderão ser conectadas para criar 
frases e inventar uma estrofe musical.  

Tempo   Mensagem    Quarentena 

Vida    Sonhos    Som 

Canto    Janela                 Sol 

Dia    Noite    Música 

Abraço   Isolamento   Amizade 

Solidariedade  Alegria   Tristeza 

Por exemplo:  
 
“Com alegria ou tristeza 
Seguimos na amizade  
Vendo a vida e o tempo 
E os sonhos da janela”.  
 
Dica: Vale transformar as palavras sugeridas, trocar som por ‘sons’ por exemplo. ‘Canto’ por ‘cantar’, alterar as 
palavras da maneira como queira, assim como escolher os conectivos que prefira entre as palavras. As palavras 
sugeridas são só um pretexto para provocar a criação. A partir delas você pode trazer outras! 

Sugestão de roteiro: 

a) Crie 4 frases conectando essas palavras. 
b) Tente cantar essas frases, repetindo várias vezes e adaptando as palavras de maneira a 

encaixar da forma como preferir com o som de maneira a conseguir repetir o trecho 
inventado. 

c) Caso queira, fique livre para batucar, se acompanhar com algum instrumento ou objeto 
sonoro enquanto canta, ou mesmo usar apenas a voz e as palavras. 

d) Grave e envie o áudio para o endereço: musicacp2real2@gmail.com a sua estrofe 
cantada e a estrofe por escrito. Coloque como assunto do email ‘atividade 1’, nome ou 
nomes e turma.  
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Obs: A atividade pode ser realizada individualmente ou em pequenos grupos. Caso queiram 
podem inventar juntos trocando mensagens de áudio e texto pelo whatsapp da forma que for 
possível e mais viável. 

Curiosidades e materiais complementares: 
- https://www.youtube.com/watch?v=rfhfZOH13R4&feature=emb_logo – oficina de criação de 
canções – projeto realizado em 2014 no colégio Pedro II – campus Realengo II.  
- Trecho do filme ‘palavra encantada’ – o compositor Lenine fala lsobre as sonoridades das 
palavras na língua portuguesa - https://www.youtube.com/watch?v=oVg6KHg52fc 
- Canções de Realengo 2016 – músicas compostas por estudantes de Realengo nas aulas de 
música - https://soundcloud.com/user-520634140 
- Outras canções compostas pelas turmas de Realengo II: 
https://criacaodecancoes.wixsite.com/site 
 
Aplicativos para gravação sonora multipista (poder gravar voz e acompanhamento 
separado por exemplo) 
 
Audacity - https://audacity.br.uptodown.com/windows  (gratuito na versão para computador) 
n-track studio 9 (para IOS e Android) (versão gratuita exporta arquivos com uma propaganda 
no início do audio, mas permite os recursos básicos).  
9 aplicativos para gravar som no celular (android) - 
https://www.apptuts.net/tutorial/android/apps-para-gravar-audio-no-android/ (apenas uma pista 
de gravação) 
Drum pad machine (para android e IOS) aplicativo para criar batidas diversas e loops no 
celular. (É possível por exemplo criar uma batida no drum pad machine, exportar e abrir esse 
áudio no audacity ou n-track studio por exemplo e cantar por cima).  
 
#1 Você conhece outros aplicativos interessantes para fazer música e gravação de som? Envie 
também junto com a atividade suas sugestões para que possamos fazer um grande banco de 
referencias para os estudantes. 
 
#2 Observação final: Não se preocupe nesse momento com a qualidade técnica, afinação ou ter 
ou não ter desenvolvida a habilidade pra tocar e cantar. Partimos da ideia de que todo mundo 
tem corpo, voz, sons próprios e podemos fazer música de muitas maneiras! Vamos nos soltar e 
criar? Lança pra gente a sua ideia! 

#3 Fique à vontade para sugerir atividades interessantes que podemos propor a partir dessa.  

#4 Um grande abraço de toda a equipe de educação musical de Realengo. Estamos juntos! 
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