
Cantoria



Circula, desde 

2014, por 

diversos espaços 

e eventos 

culturais de SP: 

Sesc, Vila Itororó, 

Mamusca, Casa 

do Brincar, entre 

outros. 

 

Cantoria
A Cantoria é uma intervenção 

musical baseada nos princípios
da espontaneidade, qualidade 

de interação e no respeito à 
inteligência e protagonismo 

das crianças.



Respeitando o tempo e o 
interesse dos pequenos, a 

Cantoria brinca com os formatos 
de apresentação e de oficina, 

fazendo de conta que é uma para 
depois parecer mais com a outra.   



Não é esperado que as crianças fiquem
sentadas, comportadamente, apenas

assistindo. Trata-se de um convite mais
descontraído e interativo.  



Assim, todos os presentes - inclusive adultos
– fazem parte da construção de um momento

de integração, de criação de vínculo, de
brincar, de dançar, de se desafiar, e

principalmente de escutar e de recordar a
essência da infância. 



Em uma roda aconchegante, surgem 
canções, cantigas, brincadeiras de roda, 
desafios musicais e, às vezes, até mesmo 
composições espontâneas. 
 
 
 

 
 

O repertório não é fixo, pois cada Cantoria 
acontece de uma forma singular. Mas é 
amplo: há canções da tradição popular, 

autorais e Brincadeiras Musicais. 
 

 
A Cantoria tem a duração aproximada de 60min e, 
mesmo em caso de amplificação, necessita de um 
ambiente mais concentrado, afastado de grandes 
ruídos, brinquedos, serviços e outras atrações. 
  

Para que ela se torne um momento ainda mais 
gostoso e relaxado, é mais que bem vinda a 
participação ativa dos adultos. 

 
 

O repertório não é fixo, pois cada Cantoria 
acontece de uma forma singular. Mas é 
amplo: há canções da tradição popular, 

autorais e Brincadeiras Musicais. 
 



A Cantoria pode ser realizada em 
diversos formatos: solo (apenas com 

Angelo Mundy), em dupla ou em trio, o 
que confere uma dinâmica maior à 

vivência, através de parceiros 
experientes no universo da educação e

da música infantil, como Flora 
Poppovic e Rodrigo Scarcello.



Angelo Mundy é um artista, autor e 
educador engajado na produção, 

pesquisa e valorização da cultura da 
infância. Lançou o livro "O Gigante / The 

Giant" (Cia das Letrinhas, 2015), co- 
fundou o grupo Tiquequê, o duo Mundo 

Aflora e a rede Barro Molhado de 
pesquisa e práticas de educação não- 
institucional. É idealizador do projeto 

Abrigação e integrante de diversos 
coletivos culturais e educacionais.

 
Duração da 

cantoria: 60 MIN. 

oficinas@angelomundy.com.br

www.angelomundy.com.br


