
 
 
 
OFICINA DE DINÂMICAS MUSICAIS E CANTO CORAL 
 
 

                                                             Apresentação 
 

A Oficina de Dinâmicas Musicais e Canto Coral propõe a integração entre os 
participantes visando estimular a musicalidade através do canto coral, jogos e 
dinâmicas musicais, proporcionando ao participante uma vivência prazerosa tanto 
individual como em grupo. Cantar é uma atividade libertadora. O cérebro libera 
endorfina e serotonina,  substâncias responsáveis pelo bem estar. 
 A vivência de canções, brincadeiras de roda, jogos de mãos, percussão corporal 
estimulam habilidades cognitivas, coordenação motora e senso rítmico, memória, 
foco e concentração, associações e raciocínio lógico, socialização e afetividade, 
elevando a auto-estima, além de despertar a sensibilidade e a percepção de mundo. 
O aprendizado em grupo fomenta ainda a empatia, o trabalho em equipe, valores 
como o respeito e a generosidade.  
 
 
 

Objetivo 
 
Oferecer noções básicas da música através das brincadeiras, jogos musicais, 
despertando senso rítmico, memória, foco, prontidão e reflexo, independência 
auditiva.  
Oferecer estudo de canto coral, desenvolvendo a percepção, despertando o 
interesse e sensibilidade psico-cognitiva, através da apreciação musical e produção 
vocal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Justificativa 

 

A voz é o instrumento inato e inerente ao ser humano. O nosso corpo também 
produz sons. Basta vontade e estímulo para produzirmos a música que vem de 
dentro de cada um de nós. Atividades rítmicas produzidas pelo nosso corpo e 
melódicas produzidas pela nossa voz são os primeiros passos à produção musical. 
O cantar exerce um fascínio nas pessoas por aguçar a sensibilidade. Quando 
cantamos, abrimos um canal de comunicação com nosso inconsciente. Nosso 
cérebro aumenta conexões produzindo endorfina e serotonina, gerando momentos 
de grande bem estar. O aprendizado de música ativa a memória, o raciocínio lógico, 
eleva a auto-estima. Vivenciar a música através de jogos e brincadeiras é uma das 
formas de aprendizado das mais prazerosas. A oficina é uma proposta de exercitar 
e experienciar os elementos e parâmetros musicais de maneira descontraída e 
alegre.  
 
 

Metodologia  
 

Atividades e dinâmicas musicais em grupo utilizando canções populares,  canções 
do folclore brasileiro, movimentando o corpo e a mente. 
Estudo do canto estimulando a saúde vocal e auditiva,  incentivando a autonomia e 
desenvoltura. 
 
 

Material de apoio 
 

Aparelho de som, projetor, lousa* 
 
*Opções – quadro negro e giz; lousa branca e pincel atômico, cavalete com papel 
A3 e pincel atômico. 
 
 

Público alvo  
 

Fundamental II 
 
 

Número de participantes  

 
Até 15 pessoas 
 



Valor mensalidade por aluno  
 

R$ 160,00 
 
 

Breve currículo Andréa Costalima 
 

Cantora, compositora, professora de canto e arte educadora, graduada em 
Educação Musical pela Faculdade de Artes Alcântara Machado. Andréa atua há 25 
anos na música. Na área da educação ministra palestras e workshops sobre saúde 
vocal; voz falada e cantada; musicalização com canto coral; oficinas musicais; aulas 
de musicalização para bebês e crianças em escolas da cidade de São Paulo. Possui 
também experiência em teatro musical, contação de histórias e formação em 
musicalização para pessoas com necessidades especiais. Com formação em canto 
popular e erudito, gravou seu primeiro álbum em 2008, acompanhou grandes 
artistas nacionais (Beth Carvalho, Ivete Sangalo, Sidney Magal e outros) em seus 
CDs, DVDs e turnês. Participou da ópera Falstaff no Theatro São Pedro com o Coral 
Vozes Paulistanas. Atualmente se apresenta com o grupo Baianos Tocam Baianos 
e está em pré-produção do seu 2º álbum altoral e o seu 1º álbum infantil.  
 
 


