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Regulamento do Projeto com Escolas
“Em casa nasce um instrumento musical!”
Enquadramento
Com o objetivo de estreitar as relações com a comunidade escolar, o Museu
da Música Mecânica (MMM) lança o Projeto com Escolas – “Em casa nasce
um instrumento musical!”. O MMM propõe este desafio musical a todos os
alunos após realizarem a visita guiada online ao museu, usarem a sua
criatividade para criarem o seu próprio instrumento musical.
Descrição do desafio musical
Será enviada uma ficha elaborada pelo MMM ao professor/a para partilhar
com os seus alunos que relembra alguns conteúdos explicados na visita.
Esta ficha inclui uma peça da coleção, o “Orquestrão”, onde se pede para
completar a sua legenda indicando os instrumentos musicais que a integram.
[Respostas: 1. Cordas; 2. Prato; 3.Tambor; 4. Caixa Chinesa; 5. Soalhas]
Esta peça será o ponto de partida para a realização do desafio musical
proposto. Na ficha do aluno encontram-se as instruções para a concretização
do projeto passo a passo:
1. Cada aluno terá de escolher o som de 1 dos 5 instrumentos musicais que
integram o “Orquestrão”, peça apresentada na visita, e contruir um
instrumento musical com o mesmo som ou o mais parecido que conseguir.
2. Para relembrar os sons de cada um dos instrumentos musicais, é
partilhado um link interativo na ficha do aluno e QR code para aceder a uma
playlist disponível na plataforma Soundcloud com 5 faixas que correspondem
aos 5 instrumentos musicais.
3. À ficha do aluno é adicionada uma página adicional que inclui uma
biblioteca de imagens de vários instrumentos musicais artesanais a ser
consultada pelo aluno como inspiração para a sua peça.
4. Quando concluído o projeto, é sugerida a atribuição de um nome à peça
inventada e a gravação do instrumento musical a ser tocado (sem o rosto do
aluno) a enviar para o museu.
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Em maio, no âmbito das celebrações do Dia Internacional dos Museus, será
inaugurada uma exposição virtual no site do MMM com uma compilação dos
vídeos dos projetos de todos os participantes organizado por turma/escola.

Destinatários
1º Ciclo (3º e 4º anos) e 2º Ciclo
Condições de participação
Para que a turma possa participar no projeto o professor/a responsável deve
proceder à inscrição para este desafio musical quando marcar a visita. A
inscrição fica validada após a realização da visita online ao museu.
Esta visita irá proporcionar aos participantes os conhecimentos base da
história e do funcionamento dos instrumentos de música mecânica que
servem de inspiração para o projeto.
Após a realização da visita o professor/a deverá proceder ao envio da ficha
de aluno à turma para inciarem o desafio musical proposto.
Em abril de 2021 deverão enviar os vídeos dos alunos que participaram no
projeto a tocarem o instrumento musical inventado (sem o rosto do aluno),
bem como a legenda com o nome do aluno e da sua peça para que
possamos fazer a montagem dos vídeos de todos os participantes
organizado por turma/escola.
Data de envio dos vídeos: até 2 de maio de 2021.
Envio dos vídeos: Os vídeos deverão ser enviados para o email
museudamusicamecanica@gmail devidamente identificados.
Na eventualidade dos vídeos serem enviados após o prazo, os projetos
realizados serão incluídos posteriormente no site.
Data de inauguração da exposição virtual: Dia Internacional dos Museus 18 de maio de 2021 no site do Museu – www.museudamusicamecanica.com
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+informações:
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