
 
 

 

AULA 3 

1) Uma mesma música pode ser interpretada de diferentes maneiras. Essa interpretação 

pode variar na instrumentação, na tonalidade, no andamento, no ritmo e entre outras. 

Aprecie as duas versões da música “Só danço samba” (Vinícius de Moraes / Tom Jobim) 

a seguir: 

a) “Só danço samba” (Vinícius de Moraes / Tom Jobim) 

disponível em  https://www.youtube.com/watch?v=Kc

b) “Só danço samba” (Vinícius de Moraes

Ciranda da Gente 

https://www.youtube.com/watch?v=GOhBQaJXZkQ&list=PLCremo

GgxTN_x6c627cFzGDA1IHYwTGz&index=2&t=4s

 

2) Escolha uma das versões da música “Só danço samba” apresentadas na questão “1” e 

tente realizar o ritmo que você criou na aula “2” através da percussão corporal ou 

percussão com “baquetas” juntamente com o acompanhamento da música

 Vão algumas dicas que podem te ajudar nos estudos do ritmo que você criou com a 

música “Só danço samba”:  

a) Você pode utilizar o seu corpo ou objetos para realizar a percussão como já foi 

explicado na aula “1”. Faça a experiência

Unidade Escolar: ________________________________________________

Cidade: __________________ , ______ 

Eletiva ou Projeto: ____________________________________     

Aluno(a): ___________________________________________________________   

 

 

 

 

LEITURA RÍTMICA  

Uma mesma música pode ser interpretada de diferentes maneiras. Essa interpretação 

pode variar na instrumentação, na tonalidade, no andamento, no ritmo e entre outras. 

as duas versões da música “Só danço samba” (Vinícius de Moraes / Tom Jobim) 

Só danço samba” (Vinícius de Moraes / Tom Jobim) - interpretação de Abel Lobo 

https://www.youtube.com/watch?v=Kc-9yBSeUWI 

Só danço samba” (Vinícius de Moraes / Tom Jobim) - interpretação do grupo

Ciranda da Gente - disponível em 

https://www.youtube.com/watch?v=GOhBQaJXZkQ&list=PLCremo-

GDA1IHYwTGz&index=2&t=4s 

uma das versões da música “Só danço samba” apresentadas na questão “1” e 

o ritmo que você criou na aula “2” através da percussão corporal ou 

percussão com “baquetas” juntamente com o acompanhamento da música

Vão algumas dicas que podem te ajudar nos estudos do ritmo que você criou com a 

Você pode utilizar o seu corpo ou objetos para realizar a percussão como já foi 

explicado na aula “1”. Faça a experiência! 

Unidade Escolar: ________________________________________________ 

______ de ________________________de ________.

____________________________________     Professor(a): _______________________

___________________________________________________________   

 

Uma mesma música pode ser interpretada de diferentes maneiras. Essa interpretação 

pode variar na instrumentação, na tonalidade, no andamento, no ritmo e entre outras. 

as duas versões da música “Só danço samba” (Vinícius de Moraes / Tom Jobim) 

interpretação de Abel Lobo -  

interpretação do grupo  

disponível em 

uma das versões da música “Só danço samba” apresentadas na questão “1” e 

o ritmo que você criou na aula “2” através da percussão corporal ou 

percussão com “baquetas” juntamente com o acompanhamento da música. 

Vão algumas dicas que podem te ajudar nos estudos do ritmo que você criou com a 

Você pode utilizar o seu corpo ou objetos para realizar a percussão como já foi 

________________________de ________. 

_______________________ 

___________________________________________________________   Turma:  _____________ 


