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Queridos pais/responsáveis, espero encontrá-los bem! 

Nesta semana, no dia 07 de outubro, comemora-se o Dia do Compositor Brasileiro. 

Vocês, pais/responsáveis, podem ler para seus filhos, o texto abaixo, para conhecer um pouco 
mais sobre a origem desse dia e os principais compositores brasileiros. A proposta de atividade está 
logo abaixo do texto informativo. 

DIA DO COMPOSITOR BRASILEIRO – 07 DE OUTUBRO 

 

O Brasil é um país muito rico em bons compositores e música de qualidade. É o que se 

presencia em movimentos como a Bossa Nova e a MPB – Música Popular Brasileira. Assim como 

existe o Dia Mundial do Compositor (celebrado no dia 15 de janeiro), também se comemora, no dia 7 

de outubro, o Dia do Compositor Brasileiro, para homenagear os gênios da música nacional. 

Neste quesito, o Brasil conta com muitos representantes que justificam a criação da data. Entre 

os grandes nomes, está Heitor Villa-Lobos, nascido em 1887, no Rio de Janeiro. Autor de 

aproximadamente 1000 obras, é considerado o maior compositor das Américas. Sua obra também foi 

importante para formar o conceito de nacionalismo musical e, ao mesmo tempo, representou a música 

brasileira em outros países.  

Além de Villa-Lobos, o Brasil também conta com grandes compositores como Chico Buarque, 

Gonzaguinha, Tom Jobim, Vinícius de Moraes, Djavan, Paulinho da Viola, Nelson Cavaquinho, 

Geraldo Pereira, Alceu Valença, Moraes Moreira, Cartola, Noel Rosa, Ivan Lins, João Gilberto, 

Caetano Veloso, Gilberto Gil, Lenine, Chico Science, Cazuza, Raul Seixas e muitos outros. 

 

Texto adaptado dos sites: Hoje na História – Disponível no link <https://history.uol.com.br/hoje-na-

historia/dia-do-compositor-brasileiro> 

Dia do Compositor Brasileiro – Disponível no link https://diarioescola.com.br/dia-do-compositor-

brasileiro/ 

Proposta de atividade: 

1- Ouvir, cantar e dançar com os pais/responsáveis as músicas abaixo: 

Alceu Valença - A Foca - https://www.youtube.com/watch?v=d5oPuLs-yIo 

Boca Livre, Vinícius de Moraes - O Ar (O Vento) - https://www.youtube.com/watch?v=jAI4R01dLl8 

Chico Buarque – O Caderno - https://www.youtube.com/watch?v=6h_jz9ycPKM 

GAROTA DE IPANEMA - Bia&Nino [vídeo para criança]  - 

https://www.youtube.com/watch?v=HIW01DcQN-A 

Rádio Bita - A Vida do Viajante - https://www.youtube.com/watch?v=Jhey9n-9fBA 

Rádio Bita - Anunciação ft. Alceu Valença - https://www.youtube.com/watch?v=_qUnXNCkMdM 

Rádio Bita – Aquarela - https://www.youtube.com/watch?v=KyS3VZs5ERc 

Rádio Bita - O Carimbador Maluco - https://www.youtube.com/watch?v=pOyTbxti3e8 
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Rádio Bita – Sina - https://www.youtube.com/watch?v=72DQARLcNaY 

Toquinho - O Avião - https://www.youtube.com/watch?v=mfJnvTyQMPQ 

Abraços, Professor Gilvane P. Leiser 

Telefone para contato: 49 – 9 9840-5894 

https://www.youtube.com/watch?v=72DQARLcNaY
https://www.youtube.com/watch?v=mfJnvTyQMPQ

