
FESTA SENEGALESA 

Um dos grandes tesouros que o Senegal tem é, sem dúvida, a cultura. É um país rico em valores musicais, onde se pode ouvir 

música por todo o lado, nos mercados, nos carros passando, na praia, em qualquer rua... Você pode sentir as vibrações no solo e 

o barulho dos tambores no ar em todos os lugares. A música é muito importante na vida dos senegaleses.  

A base de toda a música do Senegal é a percussão tradicional com vários ritmos, e o grande protagonista é o tambor. O tambor 

tem uma face, com as correias de couro fixadas na base. Geralmente é tocado com uma mão, enquanto a outra é usada para mo-

dular o tom pressionando a carcaça. 

O principal gênero musical é o “Sabar”, um estilo musical que combina dança e percussão. Os tambores do Sabar tocam vários 

ritmos que têm nomes diferentes em wolof: o mbalax, o kaolak, o thiebou dieun e o baaram'baye. É uma dança popular, que é to-

cada em casamentos, celebrações ou festas da Comunidade. A dança é competitiva e criativa: durante uma dança Sabar, os parti-

cipantes formam um grande círculo no qual os indivíduos ou casais de dançarinos se colocam no centro para mostrar seus melho-

res movimentos. Este tipo de dança é caracterizado por saltos e movimentos bruscos das pernas. 

Propomos várias atividades que se juntam em uma única atividade a ser desenvolvida pelos alunos: A FESTA SENEGALESA. 

AULA ARTÍSTICA 

A proposta é que os alunos construam diferentes elementos de percussão com o objetivo de que todos possam praticar um ritmo 

Africano, reunindo os grupos que trabalharam nesta atividade um dia no pátio para a FESTA SENEGALESA. Convidamo-los tam-

bém para que incentivem os alunos a se vestir para a ocasião com tecidos e vestuário colorido.   

A seguir, apresentamos uma série de links e imagens de como construir um elemento de percussão. 

https://es.wikihow.com/hacer-un-tambor 

https://www.youtube.com/watch?v=EKqzKgY9RCE 

https://www.youtube.com/watch?v=MDq8EL_UOZs 

http://www.amarilloverdeyazul.com/2017/02/tambor-material-reciclado/ 

https://mamapuedohacerlo.com/tambor-bolas-tambor-sonajero/ 

 

 

https://es.wikihow.com/hacer-un-tambor
https://www.youtube.com/watch?v=EKqzKgY9RCE
https://www.youtube.com/watch?v=MDq8EL_UOZs
http://www.amarilloverdeyazul.com/2017/02/tambor-material-reciclado/
https://mamapuedohacerlo.com/tambor-bolas-tambor-sonajero/


AULA DE MÚSICA 

Uma vez feitos os instrumentos de percussão, propomos um novo desafio. Conseguir que todos os instrumentos do 

grupo sigam um ritmo que você pode baixar no seguinte link do site da campanha.  

Logo que a orquestra toque harmonicamente propomos reunir todos os grupos no pátio da escola para demonstrar 

suas habilidades musicais.  

LINK PARA : RITMO DE TAMBORES SENEGALES  

AULA DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

Já construímos os elementos de percussão, o grupo sabe perfeitamente os ritmos ensinados na aula de música. Somos 

capazes de dançar como os senegaleses? 

Aprenda alguns passos básicos de Sabar na aula de Educação Física para acompanhar o ritmo dos tambores no dia da 

FESTA SENEGALESA.  

https://www.youtube.com/watch?v=DS46DTE5PgQ 

https://www.youtube.com/watch?v=Gv5roKhJFRU 

https://www.youtube.com/watch?v=Z2ujYJft-uY 

https://www.youtube.com/watch?v=Ok8jUZXUdtM 

https://www.youtube.com/watch?v=Vs_gslzVIGA 
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