
SUPERFANTÁSTICO / UNIDUNITÊ 
Edgard Poças (versão) / Sullivan e Massadas
Arranjo: Juliana Chrispim e Paulo Coutinho

Clássicos não morrem.
Que surpresa boa essas canções partirem das próprias crianças
e serem escolhidas com muito ânimo dentre várias sugestões
trazidas em um ensaio, para comporem o nosso repertório.
Na dúvida entre as duas, por que não uní-las em um mesmo arranjo?
Dá para ser criança em tom maior e em tom menor.
Só não dá para saber quem se divertiu mais:
os professores, os músicos ou todas as crianças do campus,
que explodiam em animação a cada apresentação desse arranjo. 

VOZES: Bruno, Julia, Larissa Ferreira e Maria Clara TECLADO: Aline, Isabela e Sabrina
ESCALETA: Larissa de Castro LIRA: Juan METALOFONE: Carolina e Rafael
FLAUTA-DOCE: Juan e Rafael VIOLÃO: Hismael e Paulo BAIXO: Paulo
BATERIA: Juliana Carvalho SURDO: Thiago PANDEIROLA: Carolina e Rafael
CAJÓN: Maria Isabel

MARINHEIRO SÓ / YELLOW SUBMARINE
Domínio Público - Brasil / John Lennon e Paul McCartney

Arranjo: Juliana Chrispim e Paulo Coutinho

E quando não nos expressamos por meio da palavra?
Podemos navegar pela importante experiência da música instrumental,

buscando descobrir timbres favoritos e formas prediletas de fazer música.
Teclas, sopros, percussão, cordas ou a prática multi-instrumentista.

Vale se permitir! Inclusive ousar em um arranjo que alterna baião e rock,
música brasileira e música estrangeira, navio e submarino,

fazendo da forma musical uma conversa muito animada e desafiadora
para nossos jovens músicos. 

TECLADO: Isabela, Larissa de Castro e Sabrina
FLAUTA-DOCE: Aline, Juan, Larissa Ferreira, Maria Clara e Rafael

FLAUTA DE ÊMBOLO: Bruno LIRA: Juan e Rafael METALOFONE: Aline, Juliana Carvalho e Maria Clara
XILOFONE: Larissa Ferreira ESCALETA: Julia VIOLÃO: Hismael e Paulo BAIXO: Paulo UKULELÊ: Bruno

BATERIA: Thiago PANDEIROLA: Juliana Carvalho e Maria Clara
`SURDO E GANZÁ: Maria Isabel SURDO E AGOGÔ DE CÔCO: Carolina

GRUPO MUSICAL
Letra: Hismael Costa e Leandro Costa Música: Grupo de Música
Arranjo: Juliana Chrispim, Paulo Coutinho e Grupo de Música

Uma música que nasceu da música.
Após a primeira apresentação musical do grupo,
o aluno Hismael, em parceria com seu pai,
escreveu a letra da nossa canção.
Nossa, porque fala de nós, porque nos percebe de uma maneira especial,
porque nos dá força e inspira a continuar.
Alicerçados na letra, toda a composição musical partiu do grupo.
Transformaram em refrão a parte da letra que mais queriam afirmar,
delineando a forma musical. Escolheram o gênero musical,
explorando os recursos sonoros da música eletrônica, testando incontáveis
 timbres de teclados e criando combinações interessantes.
Definiram a riqueza de utilizar a voz falada ritmada, com o refrão cantado.
Criaram situações musicais refinadas, linhas melódicas para a voz,
para os teclados, efeitos sonoros. Expressão livre.
Com muito prazer, esse é o Grupo de Música.   

Formamos um grupo com um objetivo só
Levando alegria para um país melhor
Com alegria e determinação
Vamos mudar essa nação
Porque o que mais precisamos
É de saúde, cultura e educação!
Refrão
Vamos, pessoal!
Fazer do nosso grupo 
Um grupo musical (Vamos pessoal!)
Vamos, pessoal!
Fazer do nosso grupo
Uma mudança cultural (Vamos, pessoal!)
Somos o futuro do país
Mas, sem a ajuda dos nossos mestres
Não vamos conseguir
Refrão
Pois a música muda a nossa vida
E espanta o mal!

VOZES: Bruno, Larissa Ferreira, Julia e Juliana Carvalho VOZ RAP: Hismael
TECLADO: Juan, Maria Clara, Maria Isabel, Thiago e Rafael
ESCALETA: Aline VIOLÃO: Hismael e Paulo BAIXO: Paulo AGOGÔ: Carolina e Isabela
PANDEIROLA: Larissa de Castro e Sabrina PROGRAMAÇÃO DE BATERIA: Juan

: Hismael FLAUTA DE ÊMBOLO
XILOFONE
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