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DINÂMICA CANTADA

Para realizar esta dinâmica, sugere-se que o mediador baixe as músicas referidas 
num pen drive ou computador para que o grupo possa ouvi-la nos momentos oportunos.

Momento 1 

Divide-se o número de participantes em 08 grupos e apresenta uma questão para 
cada grupo. 

Momento 2

Espera-se alguns minutos para dar tempo do cochicho, para que cada grupo possa 
elaborar uma resposta.

Momento 3 

Apresentação das respostas. Solicita-se que os grupos respondam e pergunta-se se 
tivesse que dar a resposta em forma de uma música: “que música seria?”

Momento 4

Apresentar o trecho da música sugerida para que todos possam cantá-la juntos.

Questões 

1. Quando pensou em ser professor, o que aconteceu? 
2. Ao encontrar alunos com dificuldades, o que disse? 
3. Quando um aluno o magoou, o que pensou? 
4. Quando começa sua aula, qual a sensação? 
5. Quando os alunos estão desanimados, pelos problemas do dia-a-dia, o que lhe 

diz? 
6. Como reage às inovações? 
7. Para você “ser professor” é? 
8. E quando quero descobrir se estou no caminho certo o que faço?
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Respostas cantadas

1. Os sonhos mais lindos sonhei! De quimeras mil, um castelo ergui.
2. Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima.
3. Ainda vai levar um tempo pra fechar o que feriu por dentro. É natural que seja 

assim, tanto pra você quanto pra mim. 
4. Quando eu estou aqui, eu vivo este momento lindo. Olhando pra você e as 

mesmas emoções sentindo. 
5. Canta, canta minha gente deixa a tristeza pra lá. Canta forte canta alto que a 

vida vai melhorar. 
6. Tudo que se vê não é, igual ao que a gente viu a um segundo. Tudo muda o 

tempo todo no mundo. Não adianta fugir, nem mentir pra si mesmo, agora, há 
tanta vida lá fora. Aqui dentro sempre como uma onda no mar…

7. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar, cantar e cantar a beleza de ser 
um eterno aprendiz. Eu sei que a vida devia ser bem melhor e será. Mas isso não 
impede que eu repita: é bonita, é bonita e é bonita. 

8. Canta Canta, minha gente. Deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que 
a vida vai melhorar... que a vida vai melhorar... que a vida vai melhorar. Mas a vida vai 
melhorar. A vida vai melhorar.

8a.  Olho pro céu e vejo uma nuvem branca que vai passando, olho pra terra e vejo 
uma multidão que vai caminhando. Como essa nuvem branca essa gente não sabe aonde 
vai. Quem poderá dizer o caminho certo é você MEU PAI. Jesus Cristo, Jesus Cristo, 
Jesus Cristo eu estou aqui. 

8b.  Aqui também poderão ser utilizadas outras  músicas, como por exemplo: 
Tente! Tente! E não diga que a vitória está perdida, se é de batalhas que se ganha a vida! 
Tente outra vez!

8c.  E deixa a vida me levar (vida leva eu!) Deixa a vida me levar (vida leva eu!) 
Deixa a vida me levar (vida leva eu!) Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu!

8d.  E tudo passa... Tudo passará! E nada fica... Nada ficará!
8e.   Viver e não ter a vergonha de ser feliz! Cantar e cantar e cantar a beleza de ser 

um eterno aprendiz! Eu sei, que a vida devia ser bem melhor e será! Mas isto não impede 
que eu repita: É bonita, é bonita e é bonita!
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