
COLÉGIO PEDRO II  
CAMPUS REALENGO II  
EQUIPE DE EDUCAÇÃO MUSICAL (REGULAR) 
Projeto 1 ‘Oficina de criação de canções’ – Atividade 2 

Atividade 2: Criando o projeto!  

 

Versão artística da foto/quadro “Turma levando um som” na nossa sala de música do Cp2 Realengo II. Daqui a pouco, quando esse 
momento passar estamos de volta! E estamos juntos! 

 
Na atividade 1 você inventou algumas frases cantadas a partir de palavras sugeridas como um 
primeiro exercício para soltar a criatividade. Conversamos também sobre algumas possibilidades 
de como iniciar uma canção.  

Vamos lembrar de alguns desses caminhos? 

Þ Letra da música       
Þ Rítmica (“Batida”)        
Þ Melodia (canto) 
Þ Tema da música / Conceito    
Þ Escolha do gênero musical        
Þ Escolha dos instrumentos musicais ou objetos sonoros para acompanhar 
Þ Sons do corpo 
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Agora iremos iniciar o projeto de uma nova música completa aos pouquinhos. Vamos 
tentar? 

Nessa primeira etapa propomos que você defina e organize o seguinte roteiro: 

1. Tema: (sobre o que você quer falar na música?) 
2. Gênero musical: rock, funk, pagode, samba, bossa, reggae, rap, acústico, kpop? 

indefinido? Outros não citados? Misturando mais de um gênero musical? Fique livre para 
escolher! 

3. Pesquise e cite 2 artistas de referência para a sua composição (vale adicionar link de 
música desse(a) artista trazendo as informações básicas: nome do(a) artista, nome da 
música, gênero musical). Escreva também um breve comentário sobre o que desperta o 
seu interesse no trabalho desses ou dessas artistas.  

4. Comente sobre as principais características sonoras e poéticas (letra da música) que você 
observa a partir da escuta das músicas selecionadas como referência.  

#1 Encaminhe o seu roteiro para o endereço musicacp2real2@gmail.com. Caso queira, 
adicione arquivos de áudio explicando melhor as suas ideias ou exemplificando com som. 

#2 Para esse projeto vale trabalhar individualmente e também em grupo com colegas da 
turma por aplicativo de mensagens de texto e áudio ou o recurso que for mais viável. 
Fiquem à vontade para se organizar e propor coletivamente.  

#3 Não deixe de colocar o nome dos integrantes do grupo e turma.   

 

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 sobre 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).  
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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! 

 

 

 

 


