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ANTES DE LER O LIVRO

1. Afinal, o que é orquestra? 
Inicie uma conversa com os alunos sobre música: 

o que gostam de ouvir; quais os cantores preferidos 
de cada um etc. Mencione o fato de haver músicas 
com e sem letra, verificando as informações que a 
classe possui de modo geral. Finalmente, pergunte 
se alguém já ouviu uma orquestra tocando música. 
Pergunte a eles se sabem o que significa essa palavra 
e, diante das respostas, se julgar conveniente, faça 
uma busca no dicionário ou em uma enciclopédia. 
Se possível, mostre a eles o CD contendo gravações 
de orquestra e ouça uma das faixas coletivamente, 
ou assista a alguma filmagem de uma orquestra. 
Depois disso, peça a eles que escolham palavras 
que se relacionem com o que ouviram, anotando-as 
na lousa: “melodia”, “piano”, “maestro” etc. Toque 
um trecho novamente e pergunte a eles que tipo de 
emoção/sensação a música suscita (medo, alegria, 
tranquilidade, frio etc.). Pergunte então quantas 
pessoas eles acham que estão tocando ao mesmo 
tempo. E quantos instrumentos? Explore bastante 
essa vivência, antes de iniciar a leitura do livro.

2. Descobrindo o livro
Inicialmente, percorra o livro observando as ima-

gens e os recursos gráficos. Deixe que eles indiquem 

nomes/expressões conhecidas, comentando-as, como 
“sinfonia”, “Beethoven”, ou mesmo nomes de ins-
trumentos musicais. Instigue-os a “interpretar” as 
imaginativas imagens da ilustradora, Meredith Ha-
milton, levantando suposições sobre o que ela quis 
transmitir com as ilustrações. Nas páginas em 
que há fotos de instrumentos, questione-os sobre o 
som que cada um faz e como são tocados. Se houver 
alunos que saibam tocar algum dos instrumentos, 
deixe-os relatar um pouco de sua experiência. 
Retomando o sumário, mostre que o livro é dividi-
do em duas partes, e que a segunda é subdividida 
em seções (das cordas, metais etc.). Para aquecer, 
solicite uma rápida pesquisa sobre cada tipo de 
instrumento (de cada seção), com exemplos. Em 
seguida estarão prontos para iniciar a leitura.

DEPOIS DE LER O LIVRO

1. Sentindo a música
No início do livro (página 10), o aluno vai ter 

contato com algumas informações importantes 
sobre a música orquestral: “[...] você vai saber como 
a música é criada e por que ela tem o poder de pro-
porcionar alegria, tristeza, tensão, alívio e, no final, 
um verdadeiro arrebatamento”. Procure proporcio-
nar a eles algumas experiências nas quais tenham um 
vislumbre do poder da música em suscitar emoções 
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nos seres humanos. Para tanto, procure exibir para 
a classe um trecho de filme no qual a música orques-
tral esteja presente, trazendo “vida” à cena. Um 
trecho de Guerra nas estrelas ou mesmo do desenho 
animado Pernalonga, conforme as dicas passadas 
na página anterior, são boas opções. Após assistir à 
cena uma primeira vez, repita o trecho, porém eli-
minando o som, e pergunte aos alunos se houve 
muita diferença. Certamente eles perceberão como 
a música contribui para criar a atmosfera apropria-
da à cena. Se isso não for possível, escolha uma das 
faixas do CD e reproduza para a classe, orientando-
-os a fechar os olhos e riscar, numa folha em branco, 
usando um lápis grafite bem macio ou um pincel 
embebido em tinta aquarela, as formas que lhes vie-
rem à cabeça, livremente, enquanto escutam a músi-
ca. Converse depois com a classe sobre as atividades 
realizadas, convidando todos a se expressar.

2. Com vocês: um grande compositor
Vivaldi, Bach, Mozart... Foram muitos os nomes 

da música que o aluno conheceu durante a leitu-
ra. Agora divida a classe em grupos, com base no 
compositor que mais chamou a atenção deles. Peça 
que relacionem as informações que aprenderam no 
livro a outras, pesquisadas em outros textos, enci-
clopédias, encartes de CD, filmes etc., para prepa-
rar um pequeno seminário a ser apresentado para 
a classe. Oriente-os a trazer imagens ou trechos de 
músicas para “ilustrar” a apresentação, de modo 
a torná-la bem dinâmica e musical. Cada grupo 
deverá produzir pelo menos um cartaz que resu-
ma as principais informações do seminário para a 
montagem de uma exposição numa área comum 
da escola. Se for viável, promova apresentações do 
seminário para outras classes da escola. 

3. O que a orquestra brasileira tem?
Pergunte aos alunos se eles já ouviram falar de 

orquestras brasileiras, presentes na cidade ou no 

estado onde moram... Com base nas respostas, 
explique que existem muitas orquestras brasilei-
ras reconhecidas nacionalmente e até fora do país. 
Como exemplo temos a Orquestra Sinfônica do 
Estado de São Paulo, a Orquestra Sinfônica Bra-
sileira, a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, 
entre outras. Paralelamente, questione-os sobre 
seus conhecimentos de compositores brasileiros, 
como Radamés Gnattali, Heitor Villa-Lobos, 
César Guerra Peixe etc. Onde nasceram? Onde 
estudaram? Quais compositores clássicos gostavam 
de ouvir? Quais suas obras mais conhecidas? Que 
instrumentos tocavam? Instigue sua curiosidade 
para responder a essas perguntas e forme grupos 
de trabalho para descobrir as respostas. Oriente-os 
na pesquisa e peça que sintetizem suas principais 
descobertas num texto conjunto intitulado “O que 
a orquestra brasileira tem?”.

4. Nossos instrumentos
Pergunte aos alunos quem possui algum instru-

mento musical em casa, e se ele pode ser trazido 
para a sala de aula. Com base nas respostas, mar-
que uma data para ser o “dia dos instrumentos”, 
no qual todos deverão trazer para a escola flau-
tas, gaitas, reco-recos, pandeiros, chocalhos etc. 
Se necessário, converse com os pais previamente 
para acertar os detalhes de execução desse desloca-
mento. Nesse dia, organize os objetos sobre uma 
mesa e faça uma fila de alunos, sendo que cada um 
segurará um instrumento por vez, manipulando-
-o com cuidado, a fim de conhecer seu som, ob-
servar o material de que é feito, verificar seu peso 
etc. Depois trabalhe com eles a classificação dos 
instrumentos (cordas, sopro, percussão etc.). Se na 
escola houver uma sala de música que disponha 
de instrumentos variados, esta atividade pode ser 
feita ali, com a ajuda do professor de música (ou 
disciplina afim). 


