
Dicas sobre  
composição de canções 

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 a letra? E a composição musical ainda é 
um território totalmente desconhecido para você? Sem problemas! No site www.eineweltsong.de/en você encontra, na 
seção „Dicas sobre composição de canções“, tudo aquilo de que precisa para compor sua canção por UM SÓ MUNDO.

O TEMA
No Concurso Musical, buscamos 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, neste contexto, 
que seja especialmente importante para você – por exem-
plo, justiça social, paz, proteção ambiental, ou a questão 
de como podemos lidar uns com os outros de maneira 
tolerante e justa? Certamente deve haver muitas coisas 
do seu cotidiano que você considera importantes para a 
nossa convivência neste mundo e que gostaria de transmi-
tir a outras pessoas. Compartilhe suas ideias conosco! O 
importante é que você leve sempre em conta a 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 definido o tema da sua canção, primeiro 
escreva tudo o que lhe vier à mente sobre este tema. Tal-
vez já surjam assim os primeiros versos da letra. Em nosso 
site www.eineweltsong.de/en, você descobre como dar 
forma a tudo isso, e onde encontrar outras dicas e suges-
tões.

SUA CANÇÃO
Nosso site também oferece um guia prático e diversos 
vídeos 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 – 
basta experimentar! No site, você encontra também todas 
as informações sobre a participação, perfis de artistas 
inspiradores, samples que você pode utilizar para a sua 
canção, e muito mais sobre o tema UM SÓ MUNDO.

DIVIRTA-SE ESCREVENDO E COMPONDO 
SUA CANÇÃO! SERÁ UM PRAZER CONTAR 
COM SUA PARTICIPAÇÃO!

Mais informações em www.eineweltsong.de/en

@eineweltsong   #eineweltsong  

Contato 
ENGAGEMENT GLOBAL gGmbH 
Service für Entwicklungsinitiativen  
Song Contest „Dein Song für EINE WELT!“ 
Friedrich-Ebert-Allee 40 | 53113 Bonn

Telefone +49 228 20 717-2347 
songcontest@engagement-global.de 
www.eineweltsong.de

UM SÓ MUNDO!
Escreva sua canção 
por 

Concurso Musical   
„Dein Song für EINE WELT!“  

(A sua canção por UM SÓ MUNDO!)

Informações para os participantes

Prazo de envio: 15 de junho de 2023

Em nome doRealizado por

https://www.eineweltsong.de/en
https://www.eineweltsong.de/en
https://www.eineweltsong.de/en
mailto:songcontest%40engagement-global.de?subject=
https://www.eineweltsong.de


Dicas sobre  
composição de canções 

AULAS DE MÚSICA SE ENCONTRAM COM  
TEMAS GLOBAIS
O material está dividido em três módulos para encontrar o 
tema, escrever a letra e compor a canção, sendo, portanto, 
adequado tanto para projetos interdisciplinares, como 
para uso exclusivo em aulas de música. Contém, por exem-
plo, técnicas de criatividade, exercícios de aprendizagem 
intercultural com música, uma unidade sobre as metas de 
desenvolvimento sustentável e inúmeros outros materiais 
e links.

FACILITANDO A COMPOSIÇÃO
Crianças e jovens sem conhecimentos musicais prévios 
também são explicitamente convidados a participar: 
instruções detalhadas, com vídeos e folhas de exercícios 
suplementares, explicam como os participantes podem 
compor e gravar músicas usando um aplicativo. O site 
oferece ainda amostras de vários instrumentos (samples) 
que podem ser usados para as canções.

PARA A ESCOLA E PARA CASA
O material está preparado de tal maneira que crianças e 
jovens possam assimilar temáticas, escrita e composição 
de canções de forma independente no site do concurso. O 
guia complementar do professor oferece importantes dicas 
pedagógicas, exercícios adicionais para o trabalho em grupo 
e mais informações sobre como incorporar o Concurso 
Musical no conceito de „Educação para o Desenvolvimento 
Sustentável“. Você pode baixar o guia no site  
www.eineweltsong.de/en.

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 para o Concurso Musical  
acompanhará você na preparação e realização do seu projeto!
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SOBRE O CONCURSO MUSICAL
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 do 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 em www.eineweltsong.de/en
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