
Você gostaria de participar do Concurso Musical “Dein Song für EINE WELT!" (A sua canção por UM SÓ MUNDO!), mas 
não tem nenhuma ideia para o tema da canção? Precisa de ajuda para escrever sua canção? E a composição musical é um 
território totalmente desconhecido para você? Não se preocupe! No site www.eineweltsong.de/pt.html você encontra, na 
seção “Songwriting – É assim que se faz!”, tudo aquilo de que precisa para compor sua canção para o UM SÓ MUNDO. 

O TEMA
No Concurso Musical, estamos procurando canções que 
tratem de temas de desenvolvimento global, ou seja, que 
abordem questões relevantes para pessoas em diferentes 
partes do nosso UM SÓ MUNDO. Existe algum tema que 
seja especialmente importante para você neste contexto – 
por exemplo, justiça social, paz, proteção ambiental, ou 
a questão de como podemos lidar uns com os outros de 
maneira mais tolerante e mais justa?

Você certamente tem muitas coisas do seu cotidiano que 
considera importantes para a nossa convivência neste 
mundo, e que gostaria de transmitir a outras pessoas. 
Compartilhe suas ideias conosco! O importante é que 
você leve sempre em conta uma perspectiva global, 
refletindo sobre o que o seu tema poderia significar, por 
exemplo, para pessoas na África, na Ásia, na Europa ou 
na América Latina.

SUA LETRA
Depois que tiver decidido o tema da sua canção, primeiro 
escreva tudo o que lhe vier à mente sobre este tema. Assim 
talvez já surjam os primeiros versos da letra. Em nosso website 
www.eineweltsong.de/pt.html você descobre como dar forma 
a tudo isso, e onde encontrar outras dicas e sugestões.

SUA CANÇÃO
Nosso website também oferece um guia prático e diversos ví
deos onde mostramos como compor uma canção com a ajuda 
de um aplicativo ou de um programa de computador. Não é 
preciso ter experiência com música – apenas vontade de ten
tar! No website, você encontra também todas as informações 
sobre a participação, retratos de artistas inspiradores, samples 
que você pode utilizar para a sua canção, e muito mais sobre 
o tema UM SÓ MUNDO.

COMPOR UMA CANÇÃO E  
PARTICIPAR – É ASSIM QUE SE FAZ!

DIVIRTA-SE ESCREVENDO  
E COMPONDO SUA CANÇÃO!

SERÁ UM PRAZER CONTAR  
COM SUA PARTICIPAÇÃO! 

Mais informações em www.eineweltsong.de/pt.html
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Você é docente (de música) e gostaria de participar do Concurso Musical “Dein Song für EINE WELT!" (A sua canção por 
UM SÓ MUNDO!) com seus alunos ou com um grupo de jovens? O material didático sobre o Concurso Musical apoiará 
você na preparação e realização deste projeto!

Através de um exercício em grupo sobre mudança de perspectiva, inspiradores retratos de artistas, materiais sobre os objetivos 
de desenvolvimento sustentável e uma lista de links complementares, as crianças e jovens recebem estímulos sobre temas de 
desenvolvimento global. Para compor a canção, os participantes obtêm apoio através de técnicas de criatividade, informações 
úteis sobre os aspectos formais, além de diversas dicas e indicações de materiais.

Um guia prático abrangente, com vídeos e folhas de exercício complementares, explica como os participantes podem compor 
e gravar canções com a ajuda de um aplicativo, mesmo que não possuam conhecimento prévio de música. Além disso, no 
website são oferecidos samples de diversos instrumentos e gêneros, que as crianças e jovens podem utilizar para suas canções.

O Concurso Musical “Dein Song für EINE WELT!”  
(A sua canção por UM SÓ MUNDO!) é realizado pela 
Engagement Global gGmbH – Service für Entwicklungs
initiativen em nome do Ministério Federal da Coopera
ção Econômica e Desenvolvimento da Alemanha.  
O Concurso Musical foi criado em 2015 como medida 
de acompanhamento para o Concurso Escolar sobre a 
Política de Desenvolvimento e, desde então, é realizado 
a cada dois anos.

Todas as informações sobre a participação você  
encontra em www.eineweltsong.de/pt.html.

PARTICIPAÇÃO COM UM GRUPO ESCOLAR
O material complementar é concebido de forma que 
as crianças e jovens possam aprender sozinhos sobre a 
introdução temática e a composição da música e da letra 
no website www.eineweltsong.de/pt.html. Um guia com
plementar para docentes oferece indicações pedagógicas 
importantes, exercícios adicionais para o trabalho em 
grupo e outras informações sobre a inserção do Concurso 
Musical no conceito de “Educação para o desenvolvimen
to sustentável”. O guia está disponível para download no 
website www.eineweltsong.de/pt.html.

Você também pode simplesmente retransmitir as informações 
às crianças e jovens interessados. O acompanhamento de um 
docente não é imprescindível. No entanto, a participação no 
Concurso Musical também oferece benefícios para suas aulas 
e seu grupo escolar:

 » Ela possibilita às crianças e jovens a participação política 
e cultural através do envolvimento em um projeto cultural 
internacional.

 » Ela utiliza a possibilidade de abordagem criativa de temas 
sociais atuais em sala de aula.

 » Ela proporciona às crianças e jovens uma oportunidade de 
refletir sobre diferentes influências culturais em música, 
gêneros e sua mistura.

 » O projeto é apropriado para trabalhos e diálogos inter
disciplinares, p. ex. junto com as áreas de ciências sociais 
ou línguas.

MATERIAL DIDÁTICO COMPLEMEN-
TAR SOBRE O CONCURSO MUSICAL

INFORMAÇÕES PARA DOCENTES
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