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Paisagem sonora é um conceito com origem 
na palavra inglesa "soundscape" e que se 

caracteriza pelo estudo e análise do universo 
sonoro que nos rodeia. Uma paisagem sonora é 
composta pelos diferentes sons que compõem 
um determinado ambiente, sejam esses sons 

de origem natural, humana, industrial ou 
tecnológica. 

(Murray Schafer) 

PAISAGEM SONORA ?
VOCÊ JÁ OUVIU FALAR EM 



Tecidos para vendar os 
olhos.

Caderno, lápis e borracha 
para registro da atividade.  

Vamos experimentar com o corpo e os sons!

VOCÊ VAI PRECISAR DE: 

1} investigando OS SONS  

Para gente entender, na prática o que é 
PAISAGEM SONORA vamos fazer o seguinte 
exercício:

1ª etapa - Com o tecido, e ajuda de um 
adulto cubra os olho como uma venda. Você 
deverá fazer silêncio durante toda atividade e 
só responder a pergunta do adulto. 2ª etapa 
- Conduzido pelo adulto, caminhe pelos 
ambientes da sua casa, tentando descobrir 
os sons característicos de cada espaço. (O 
condutor pode ajudar dando descarga  no 
banheiro, ligando o chuveiro, etc) Por isso 
respire fundo três vezes e responda ao 
adulto qual local da casa estão. 

3ª etapa - Por fim, ao se aproximar da janela, 
tente identificar os sons que são produzidos 
fora da sua casa e desenhe no papel!

É fácil ou difícil ficar em silêncio? Por quê? 

Quais os sons que que mais te agradam em sua casa? 

Quais os sons que menos te agradam em sua casa? 

Quais os sons você ouviu fora de casa?

VOCÊS PODEM TROCAR DE LUGAR E REPETIR A ATIVIDADE!

Conversa em família!



2}  BAILE A FANTASIA CIRCO DA SILVA

Hora de preparar seu baile sonoro! 

Monte com o adulto uma lista de músicas para sua festa! Pergunte quais músicas ele ouvia 
na infância e coloquem na lista. Convide todos da casa a montar uma fantasia bem criativa, 
com objetos inusitados (pode usar funil como chapéu, fazer máscara, colocar a roupa do 
adulto, vale de tudo!)

1ª - Desfile de fantasia, ao som do cd {RIANTE!}
2ª - A pista de dança está liberada! O DJ interromperá a música, e neste momento todos os 
bailarinos devem fazer estátua. O último a fazer estátua deverá pagar uma ‘prenda’ escolhida 
pelo dj.

3ª - Solta a imaginação Dj! Você poderá dar comandos, tais como: pular com uma perna só, 
abaixar, mexer só a cabeça, dançar igual um carangueijo… entre outras possibilidades. 
Proponha desafios de equilíbrio, coordenação motora e imaginação para as crianças!    

   

IDEIAS

Que tal transformar o baile 

em uma festinha mensal da 

família?  

Façam um desenho, ou 
uma foto, pra registrar este 
momento da sua família!!



Compartilhe  a experiência nas 
redes sociais e marque a 
gente! Queremos saber como 
foi a brincadeira!

@festivalpetiz ou 
#petiznaquarentena 
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