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9º ANO 
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23/09 

a 

29/09 

PROJETO PEDAGÓGICO DE 

ACOLHIMENTO (PPA) 
DISCIPLINAS: GEOGRAFIA, EDUCAÇÃO MUSICAL e INGLÊS 
 

 

Resumo das Tarefas da Semana 

 O que fazer? Como enviar? 
1 INGLÊS: Assistir ao vídeo e fazer a 

atividade interativa “Movie genres” 

Moodle 

https://ead.cp2.g12.br/course/view.p

hp?id=2107&section=7 

 

 

2 

 

GEOGRAFIA: Ler os textos, realizar as 

atividades 1 e 2 e enviar por e-mail. 

Por e-mail  

zeliaaurea@id.uff.br  

3 MÚSICA:  Ler os textos, realizar as 

tarefas e enviar por e-mail. 

Por e-mail  

musicahu2@gmail.com  

(seguir as orientações para o envio)  

 

 

 

https://ead.cp2.g12.br/course/view.php?id=2107&section=7
https://ead.cp2.g12.br/course/view.php?id=2107&section=7
mailto:zeliaaurea@id.uff.br
mailto:musicahu2@gmail.com




Sempre pedimos para o Carnaval emendar com o Natal, mas pelo visto não foi
tão interessante assim. Achamos que o dia da interrupção de luz já era algo
suficiente para deixar aquela segunda semana de março bem estranha. Fizemos
um trabalho interno de esforço em decorar o nome dos alunos, que a essa altura
já foi olvidado...
Certamente nossas expectativas para esse ano foram interrompidas. Ainda assim,
esperamos que a família de vocês esteja bem fisicamente e psicologicamente,
mesmo tendo ciência que todos foram afetados de alguma forma. 
Esperamos que esse retorno às atividades escolares tire um pouco a angústia
que cada um está sentindo. Esse também foi o sentimento de nós, professores, em
muitos momentos desse ano. 
Pensar nessa atividade foi bem difícil, acreditamos que todos esperaram muito
por isso, afinal, tudo é novo para vocês e para a gente. 
As atividades em si não são obrigatórias. Entendemos que cada um está fazendo
o seu melhor nesse momento, mesmo com as emoções confusas. Mas se você puder
manter o contato conosco, é claro que ficaremos MUITO felizes!
Fizemos esse material com muito carinho, para que vocês se sintam abraçados e
acolhidos, que possam reativar aos poucos alguns sentimentos que só a escola é
capaz de conceder, que instigue em vocês o auto-conhecimento e a curiosidade
de um novo saber, que proporcione um coração quentinho...
Temos sempre a esperança de dias melhores!

Professoras Milena, Raquel e Zélia Aurea





Olá, 9° ano!

Esta semana na atividade de Inglês vamos falar sobre
uma forma de entretenimento propício para o
distanciamento social na quarentena: programas de TV e
filmes!

São três atividades em uma:
1) O vídeo do YouTube com questões interativas;
2) Marcar em uma lista quais palavras são gêneros de
programa de TV/filmes; e
3) Escrever o gênero correspondente abaixo de imagens
de posters de filmes e programas de TV.

Para fazer a tarefa de inglês, clique neste link e faça o
login no Moodle:

A seguir, na atividade de Geografia, vamos ver como a
indústria do entretenimento está associada a relações de
poder entre diferentes países do ocidente e oriente,
especialmente nos dias de hoje. E, por fim, nas atividades
de Música vamos falar sobre outra forma de
entretenimento e o que estamos ouvindo na quarentena.

https://ead.cp2.g12.br/course/view.php?id=2107&secion=7

https://example.com
https://ead.cp2.g12.br/course/view.php?id=2107&section=7
https://ead.cp2.g12.br/course/view.php?id=2107&section=7




Saudade da escola, né minha filha? 

A atividade que segue fala um pouco sobre o Soft
Power. Essa temática tem muita relação com o que
vocês consomem culturalmente. Mas indo além, é
parte das relações de poder entre os países.
Certamente vocês fizeram uso dessas estratégias de
dominação cultural durante essa quarentena,
mesmo que sem saber. 

Por isso é muito importante também seguir a ordem
aqui sugerida. Antes de fazer a atividade de Música,
faça a atividade de Geografia.

Leia todos os textos que seguem e faça as atividades
1 e 2. Envie tudo para o meu e-mail
zeliaaurea@id.uff.br até o dia 29/09/2020. No título
do e-mail (assunto) coloque seu nome e sua turma.
Explicadinho? Espero que não tenha dúvidas, mas se
tiver pode me escrever também.

Boa semana e mão na massa!



Certamente você participou desse fenômeno e nem se deu conta 
Você sempre achou que no contexto
geopolítico tudo é resolvido na base da
guerra, invasão e ameaça? Que a
conquista de territórios e influência sobre
eles se dá mediante coerção? Então
você só está pensando no hard power. 
Com o mundo cada vez mais
globalizado, a política acaba  também
se modificando. Se até o século XX a
dominação ocorria sobretudo, mediante
guerras e conflitos armados, atualmente
isso acontece de forma mais sutil, suave -
daí o termo soft. 

Quem pensou nesses termos, foi o
geopolítico Joseph Nye, em 2002 (isso
mesmo, depois dos 11 de setembro), para
tentar elucidar o porquê dos EUA serem
atacados em seu próprio território.
No Hard Power, atores estatais legitimam
o uso da força por meio da articulação
bélica,   guerras, além do controle da
população e do território. Por isso,
quando se utiliza do Hard Power, a poder
do Estado relaciona-se a sua
capacidade de ameaçar, gerar medo,
persuadir, induzir ou dissuadir mediante
essa força, o que  não necessariamente
leva a um ataque armado. Um dos
exemplos é o desfile militar, prática
utilizada com frequência durante a

Guerra Fria e em países ditatoriais.
Na vertente econômica, o Hard Power aparece
por meio de sanções, embargos comerciais
(como os EUA fez com Cuba), suspensão de
subsídios, parcerias e investimentos, ou seja,
uma certa "chantagem" financeira, como por
exemplo, país A é credor (empresta dinheiro)
para o país B (devedor) que se torna subjugado
às normas de quem o "ajudou".
Já o Soft Power  engloba aspectos ideológicos,
culturais e sociais, ou seja, deve atrair tal ator a
querer imitar (intencionalmente ou não) quem
exerce tal poder. Não é obrigação nem
coação, e sim uma espécie de sedução.
Atualmente, alguns conceitos emergem como
Soft Power, são eles, a democracia, paz,
liberdade, qualidade, liberalismo, igualdade,
desenvolvimento, sustentabilidade,
prosperidade, determinado estilo de vida,
enfim, conceitos que são considerados
globalmente positivos. Quando bem exercidos,
esses valores se tornam objetivo de outros
países. Talvez, o mais conhecido exemplo de
Soft Power seja o "American Way of Life", que
veremos mais a frente.
Mas não pense que o Soft Power é
característica dos países centrais. É sim possível
que países colonizados também exerçam esse
tipo de dominação, ou seja, só pela "seduzam"
outros países por meio do esporte, da simpatia
e do idioma.
E você? Concorda que ser amado é mais
vantajoso que ser temido?



Um dos países mais
impressionantes atualmente em
dinamização das estratégias "soft
power" é a Coreia do Sul. Seja em
maquiagem (K-Beauty) com seus
vários produtos para tratamento da
pele, K-Pop (que procura aceitação
mundial por meio dos features em
inglês), cinema (Filme Parasita,
ganhador do Oscar 2020),
gastronomia (sushi e yakissoba que
se cuidem), games e gamers (como
Faker de LOL).  Mas quando
começou tudo isso?
Se você está achando que a
Coreia do Sul sempre foi um país
desenvolvido, você está
completamente enganado. Até a
década de 1960, o país do
Bibimbap passava por grande
instabilidade e pobreza. Observe o
gráfico a seguir sobre o
crescimento do Produto Interno
Bruto da Coreia do Sul:

Muito além do K-Pop

O crescimento acelerado do PIB sul-
coreano ocorreu devido os altos
investimentos industriais voltados para
a exportação, levando o país a se
tornar um dos "Tigres Asiáticos" -
processo que iremos estudar
futuramente.  Para além do aspecto
econômico, foi somente a partir de
1997, com a crise financeira asiática
que o país passou a investir 1% do seu
PIB na cultura sul-coreana. Isso
mesmo, cultura virou um produto de
exportação, e o resultado é visível.



"Uma vez superada a barreira das legendas, vocês conhecerão
muitos filmes incríveis" Bong Joo Hoo, diretor de Parasita em
premiação do Oscar.



Foi-se o tempo que apenas as
universidades e escolas ocidentais
despontavam nos primeiros lugares
em referência de ensino. Destinando
7,6% do seu PIB para a educação, o
país conseguiu o 1o lugar segundo o
Programa Internacional de Avaliação
de Alunos (PISA). Escola em período
integral e valorização do professor
também fazem parte da estratégia,
sobretudo porque o país objetiva
preparar seus jovens para o ingresso
na universidade e posterior trabalho
em indústrias de alta tecnologia. Não
por acaso, 1/4 do PIB sul-coreano vem
da Samsung.  Ainda assim, parece
que ser reconhecida como um
gigante asiático não satisfaz os planos
do país, que compete
economicamente e culturalmente em
escala mundial. Um exemplo é a
constante rivalidade entre Samsung e
Apple,  além de despontar no cinema
após ganhar quatro Oscars, incluindo 

Um embate Ocidente x Oriente?
melhor filme, melhor diretor, melhor
roteiro original e melhor filme
estrangeiro. Foi a primeira vez que
um filme estrangeiro ganha a
estatueta de melhor filme, 
representando a quebra de um
paradigma na sétima arte.
No ramo musical, os grupos de K-
Pop que antes só cantavam em sua
língua materna, aderiram a
estratégia dos feats  com grandes
nomes da cultura pop como Dua
Lipa, Lady Gaga, Selena Gomez, e
em algumas composições já
cantam em inglês., o que já rende
a posição de "Mais Ouvidos" no
Spotify e premiações, como foi o
caso do VMA 2020. Será que o
soft power sul-coreano ameaça a
hegemonia do pop anglo-
saxônico?



Bibimbap, Youtubers e Feats



Atividade 1 de Geografia

COM SUAS PALAVRAS, EXPLIQUE O CONCEITO DE SOFT POWER.

O QUE BONG JOONG-HO QUIS DIZER COM SEU DISCURSO NO OSCAR? FOI UMA
INDIRETA PARA OS EUA? VOCÊ CONCORDA COM ELE?

DE QUAL PAÍS VOCÊ CONSOME MAIS SOFT POWER?

COMO VOCÊ AVALIA O SOFT POWER BRASILEIRO? QUAIS SÃO OS ELEMENTOS
UTILIZADOS PELO BRASIL?

VOCÊ CONSOME ALGUM PRODUTO SUL-COREANO (SEJA MATERIAL, SEJA
CULTURAL)? SE SIM, QUAL?

1.1

1.2

1.4

1.3

1.5

1.6 VOCÊ CONSOME ALGUM PRODUTO SUL-COREANO (SEJA MATERIAL, SEJA
CULTURAL)? SE SIM, QUAL?1.6 SE VOCÊ FOSSE O PRESIDENTE DE UM PAÍS, O QUE VOCÊ CONSIDERARIA? SER TEMIDO

OU SER AMADO?

ENVIE A RESPOSTA PARA O E-MAIL ZELIAAUREA@ID.UFF.BR



Se você acessa internet com
regularidade e não se deparou com
um vídeo do TikTok invadindo o seu
aparelho, você viveu o 2020 errado.
Ao que tudo indica, a única pessoa
que não gostou muito da rede foi o
Trump, que ameaçou a proibição do
TikTok nos EUA., sob acusação de
repassar dados dos estadunidenses
para os chineses.
A outra plataforma envolvida no
banimento é o WeChat - principal
concorrente do Whatsapp, e que
possui mais de 1 bilhão de usuários. 
Gastronomia, eletrônicos, tecnologia
de ponta e inovações, tudo isso
compõe o soft power chinês, que
objetiva desmistificar a imagem de
país que só se ocupa em fabricar
produtos de qualidade duvidosa,
imitações e que não se importa com
direitos autorais.  Sendo hoje o país
mais rico do undo, há quem diga que
a China é o país do 

Podem querer boicotar, mas não será tão fácil assim
futuro e que o mandarim
substituirá o inglês. Será?
Outros fortalecem o embate
Oriente x Ocidente e enxergam o
país como ameaça. Tal questão
se torna explícita ao perceber a
quantidade de vezes que tanto
os EUA/Ocidente quanto a
China fizeram embargos
comerciais ou aumentaram
impostos do país adversário. Tal
rivalidade reverbera no nosso dia-
a-dia: Apple ou Xiaomi? Vacina
chinesa ou vacina inglesa?  TikTok
ou Instagram?  AliExpress ou
Amazon? Tencent Video ou
Youtube/Netflix? 
Até o fechamento desse material,
parece que a única cooperação
possível para 2020 entre os dois
países é a produção do live-
action da Disney "Mulan".



 Made in China sim, com qualidade também



Sushi, mangá, animê, Hello Kitty, emojis,
são aspectos que não definem o
Japão, mas representam um pouco do
país no nosso cotidiano. 
Não figurando no top 5 maiores
parceiros comerciais do Brasil, ainda
assim demonstra ser um Estado
estratégico: a maior colônia nippon fora
do Japão fica em São Paulo. Além
disso, sua gastronomia está
amplamente difundida no resto do país.
Ao que parece, há a pretensão de
expandir ainda mais esse soft power
por aqui. Em 2017 o Ministério dos
Negócios Estrangeiros do Japão, cujo
objetivo é expressar e transmitir ao
maior número de pessoas no mundo os
diversos aspectos atrativos do país,
inaugurou na maior cidade brasileira a
Japan House. Tal instituição atua na
difusão da cultura nipônica e na
expansão e intercâmbio de negócios e
educação. É, parece que existe um
grande interesse em distribuir bolsas de
intercâmbio por aqui. 
Em geral, o país do Naruto parece ter
uma imagem ilibada e seu soft power 

Sabe aquela estética fofinha, como a Hello Kitty? É o kawaii, um marco no
soft power nippon

com um grande potencial.
Entretanto o mesmo não
acontece em outros países e
chega a ser ofensivo confundir
um japonês com coreano ou
chinês. Um dos motivos é que o
Japão invadiu a Coreia de 1910
até 1945, realizando diversas
violações de Direitos Humanos
aos nativos. Ação semelhante
também ocorreu na China, ou
seja, há ainda hoje embates
sociais que não foram sanados
entre tais países.
Apesar disso, o país ocupa a 5a
posição no ranking de Soft Power
(atrás do Reino Unido, França,
Alemanha e EUA), sendo o único
país asiático no top 10. Destaca-
se também no soft power japonês
a estabilidade política e
econômica, além da alta
qualidade e eficiência da
infraestrutura, de produtos e
inovações do país.





São incontáveis as formas de soft

power dos EUA: música, língua,
moeda, filmes, séries, tecnologia,
fast food, alguns conceitos como
democracia, liberdade, liberalismo.
Não, não dá para enumerar tudo.
Mas como isso começou?
Desde o século XVIII, os EUA justifica
seu expansionismo advindo de uma
missão civilizadora, seja no far west

ou nos países vizinhos. Apesar da
aparente "boa intenção" do fardo
civilizatório, as práticas eram até
então, típicas do hard power.
O primeiro sinal de mudança
estadunidense, pode-se dizer,
provem da década de 1930 com o
American Way of Life, que denotava
um estilo de vida em que o poder de
consumo em larga escala é a base
da felicidade pessoal. Foi a partir da
disseminação do consumo que o
capitalismo se fortaleceu no país.
Sabe aquelas propagandas estilo
vintage que você vê por aí? Foram
inspiradas nesse período.

O consumismo serviu como uma
espécie de "respiro" no período
entre-guerras e principal
marketing dos EUA na Guerra
Fria, além de definir o que era o
padrão de consumo e padrão de
beleza. Não demorou muito para
que essa estratégia se
espalhasse para outros países.
A partir da década de 1980, a
emergência da cultura pop
fortalece o soft power dos EUA e
atinge seu auge nos anos 1990.
Desde os anos 2000, sobretudo
após o 11/09 o poder de atração
e persuasão do soft power
estadunidense reduziu-se. Como
fatores de tal desgaste,
destacam-se a Guerra do Golfo
e a Guerra do Iraque.

A combinação do hard com o soft power



O American Way of Life ainda é eficaz?



Atividade 2 de Geografia

VOCÊ CONSOME ALGUM APP CHINÊS? QUAL?

A ESTÉTICA KAWAII FOI UMA BOA ESTRATÉGIA DE SOFT POWER DO JAPÃO?
JUSTIFIQUE.

PARA VOCÊ, QUAL É A IMAGEM DA CHINA HOJE? ENXERGA O PAÍS COMO UMA
POTÊNCIA EM ALGUM SENTIDO? QUAL?

VOCÊ CONCORDA QUE EXISTE UM EMBATE ORIENTE X OCIDENTE? JUSTIFIQUE.

APESAR DO JAPÃO NÃO SER O PAÍS MAIS BEM QUISTO POR VÁRIOS COREANOS E
CHINESES, O KAWAII FAZ MUITO SUCESSO POR LÁ.A QUE ISSO SE DEVE?

2.1

2.2

2.4

2.3

2.5

2.6 O AMERICAN WAY OF LIFE EXERCE/EXERCEU ALGUMA INFLUÊNCIA SOBRE VOCÊ? EM
QUAIS PRODUTOS / COMPORTAMENTO?

ENVIE A RESPOSTA PARA O E-MAIL ZELIAAUREA@ID.UFF.BR

2.7
AGORA É SUA VEZ DE CRIAR! ELABORE UM PEQUENO MURAL (NO POWER POINT,
WORD, PADLET, CANVA, ETC) COM OS PRODUTOS/MARCAS/ESTÉTICAS QUE TE
INSPIRAM OU SÃO CONSUMIDAS POR VOCÊ. FAÇA UM PEQUENO TEXTO
JUSTIFICANDO A ESCOLHA DAS IMAGENS E DO QUE ELAS REPRESENTAM.





No título (assunto) do email colocar a turma
e o nome do aluno. 
Enviar anexado ao email um único
documento em word contendo as respostas
das questões propostas. Por favor não
responda as questões no corpo do email.

Olá! 

Aqui quem escreve é a Prof. Milena Tibúrcio.
Preparei para você as atividades de Educação
Musical dessa semana. Vou ficar muito feliz em
ter o seu retorno.
Para enviar as respostas ou dúvidas você pode
se comunicar comigo pelo email
musicahu2@gmail.com 
Para facilitar a identificação do aluno e para
minha organização (afinal são 6 turmas do 9º
ano) peço que você formate o email e envie
tudo que foi pedido de acordo com as
especificações a seguir:

http://gmail.com/


Identificar o título desse documento e dos
outros arquivos de áudio e vídeo enviados
da mesma forma: turma e nome do aluno.
No documento de word que você enviar com
as respostas, identificar as questões
respeitando a numeração e a ordem enviada
por mim.
As atividades foram planejadas para você
realizá-las, junto as atividades de Geografia
e Inglês, no prazo de uma semana. Porém,
entendo que o momento é delicado e muitas
coisas estão fora do nosso controle. Caso
você necessite de um pouco mais de tempo,
tudo bem. Só não deixe de me dar um
retorno, ok?

VAMOS LÁ!



    A música sempre esteve muito presente em nossas vidas. Nas nossas aulas de

Educação Musical nós sempre destacamos sua importância e a reconhecemos como

uma área de conhecimento. Há vários estudos científicos que identificam as diversas

funções que ela pode desempenhar na sociedade.

     O antropólogo Allan Merriam (1964) destacou em seus estudos dez funções

sociais da música. Ele explicou que ela pode ter a função de expressar emoções, de

divertir, de comunicar, de provocar reação física (a partir de sua ligação com a

dança, por exemplo), de promover a integração social e a continuidade da cultura,

entre outras funções.

    Você já parou para refletir sobre a importância da música em sua vida? Durante o

período da quarentena em que ficamos em isolamento social, muitas pessoas

pararam para pensar sobre isso. Qual música ouvir? O que sinto quando escuto tal

música? Essa música me levar a fazer qual ação? São questionamentos importantes

de serem feitos. O sucesso das inúmeras lives nas redes sociais e no Youtube

também foi perceptível.

     Algumas reportagens lançadas em jornais, revistas e blogs deram atenção a esse

fato e investigaram a mudança na forma de escuta dos brasileiros durante a

pandemia.

      A reportagem “Tempos de ouvir: a importância da música no isolamento” escrita

por Antônio Laudenir e veiculada no jornal Diário do Nordeste em 27 de abril de

2020 destacou que:

Gigantes da indústria fonográfica consumida via streaming, Deezer e Spotify identificaram sensíveis mudanças

nos hábitos dos usuários. Dados de ambas as empresas confirmam que desde o início das recomendações de

isolamento, os ouvintes estão interessados em composições mais "relaxantes". Isso inclui de faixas instrumentais

a segmentos como sons da natureza e meditação.

Leia reportagem inteira no link a seguir: https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/verso/tempos-de-ouvir-a-

importancia-da-musica-no-isolamento-1.2238921

     Bruno Giovanni do Blog do BG relatou na reportagem “Brasil é o país que mais

passou a ouvir músicas tristes na quarentena”, de 21 de junho de 2020, a mudança

de hábito, além do fato que:

A mudança na “idade” das músicas talvez seja o principal fator que acompanha a queda acentuada e repentina

da alegria no Top 200. Na quarentena, os brasileiros buscaram canções que já conhecem.

Leia a reportagem na íntegra no link a seguir: https://www.blogdobg.com.br/brasil-e-o-pais-que-mais-passou-

a-ouvir-musicas-tristes-na-quarentena/

https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/verso/tempos-de-ouvir-a-importancia-da-musica-no-isolamento-1.2238921
https://www.blogdobg.com.br/brasil-e-o-pais-que-mais-passou-a-ouvir-musicas-tristes-na-quarentena/


     A matéria de Luccas Oliveira, em 03 de maio de 2020, para o jornal O Globo

“Comfort food' musical: na quarentena, álbuns e hits clássicos ganham força nos

serviços de streaming” registrou que álbuns clássicos da música brasileira estiveram

entre os discos mais procurados:

Segundo o Spotify, houve na quarentena um aumento de 54% no número de usuários que criaram playlists com

canções antigas, usando expressões como “nostalgia”, “throwback” e “oldies” nos títulos. Já a Deezer faz uma

comparação das reproduções registradas no intervalo entre janeiro e fevereiro (pré-Covid no Brasil) e março e

abril (quarentena). Chamam atenção o álbum “Acabou chorare” (1972), dos Novos Baianos, que teve aumento de

30% nos plays; “A tábua de esmeralda” (1974), de Jorge Ben Jor, com 28%; “Chega de saudade” (1959), de João

Gilberto, 17%; “Elis e Tom” (1974), 8% e “Clube da esquina” (1972), de Milton Nascimento e Lô Borges, 14%.

A reportagem completa está no link a seguir (disponível para assinantes):

https://oglobo.globo.com/cultura/comfort-food-musical-na-quarentena-albuns-hits-classicos-ganham-forca-

nos-servicos-de-streaming-24407893

     Eu, prof. Milena, e meus colegas professores de Educação Musical do Campus

Humaitá II já fizemos essa reflexão e gravamos um vídeo para compartilhar com

vocês como percebemos a música nesse período e quais são as músicas que estão

na nossa playlist da quarentena. Esse vídeo foi lançado há algum tempo nos meios

de comunicação do nosso Campus. Se você ainda não viu ou não se lembra de

todos os detalhes, lhe convido a assistir acessando o link a seguir:

https://www.youtube.com/watch?v=JLSmV_xQCsg&feature=youtu.be

https://oglobo.globo.com/cultura/comfort-food-musical-na-quarentena-albuns-hits-classicos-ganham-forca-nos-servicos-de-streaming-24407893
https://www.youtube.com/watch?v=JLSmV_xQCsg&feature=youtu.be


Atividade de Música

APÓS LER O TEXTO ACIMA, AS REPORTAGENS INDICADAS E ASSISTIR
O VÍDEO PROPOSTO, VAMOS PENSAR SOBRE A SUA REALIDADE?
REFLITA SOBRE A IMPORTÂNCIA DA MÚSICA NA SUA VIDA E NESSE
PERÍODO DE ISOLAMENTO SOCIAL. O QUE VOCÊ ESCUTA NO SEU DIA
A DIA? E DURANTE O PERÍODO DA QUARENTENA? VOCÊ PERCEBEU
ALGUMA MUDANÇA NESSE SENTIDO?

Questão 1
a) Escreva um texto abordando as questões indicadas acima. Compartilhe
comigo suas reflexões sobre o assunto, bem como suas impressões sobre
as reportagens indicadas.

b) Vamos “organizar” o seu ambiente musical? Faça a sua playlist indicando
as músicas que você tem ouvido durante a quarentena. Lembre-se de
incluir as músicas dos diferentes momentos que você tem vivido. Caso
você ouça música nas plataformas de streaming, você pode criar lá mesmo
a sua playlist e compartilhar comigo o link. Se você não tiver, pode me
mandar apenas os nomes das músicas e artistas. Eu vou adorar conhecer
seu gosto musical.

Questão 2

AGORA QUE VOCÊ JÁ PENSOU SOBRE A IMPORTÂNCIA DA MÚSICA E
JÁ LISTOU AS SUAS MÚSICAS MAIS OUVIDAS, VAMOS ANALISAR O
QUE VOCÊ ESCUTA? BOM, MUITAS VEZES NÓS NOS IDENTIFICAMOS
COM UM DETERMINADO GRUPO OU “TRIBO” DE ACORDO COM AS
PREFERÊNCIAS ESTÉTICAS E CULTURAIS. A MÚSICA PODE SER UMA
FORMA DE INGRESSO A UM DETERMINADO GRUPO E ESCOLHER A
MÚSICA QUE VOCÊ QUER OUVIR TAMBÉM PODE TER RELAÇÃO COM O
QUE VOCÊ QUER SER E COM O QUE VOCÊ EFETIVAMENTE É. PORÉM,
A IDENTIDADE MUSICAL NÃO DEPENDE SOMENTE DA SUA IDADE,
SEXO OU GOSTO MUSICAL. É IMPORTANTE TAMBÉM CONSIDERAR O
CONTEXTO CULTURAL, ÉTNICO, RELIGIOSO EM QUE VOCÊ VIVE,
ALÉM DO TAMANHO DO CONTATO QUE VOCÊ TEM COM AS GRANDES
MÍDIAS E A INFLUÊNCIA QUE ELA TEM SOBRE VOCÊ.

a) Pensando nisso faça uma análise da sua playlist. Você consegue
identificar qual o seu gênero musical favorito? Em outras palavras: qual o
“tipo” de música que você mais gosta?

b) Trazendo o conceito de soft power aprendido na atividade de Geografia,
gostaria que você refletisse e escrevesse sobre como essa estratégia
influencia ou não na formação do seu gosto musical.

c) Como você se relaciona como as músicas que as pessoas com quem
você convive escutam?



Atividade de Música

ESCOLHA UMA MÚSICA DA SUA PLAYLIST E FAÇA UMA PESQUISA
SOBRE O ARTISTA E SEU GÊNERO MUSICAL.Questão 3

DESAFIO

ESTAMOS FALANDO DE MÚSICA NÉ? A REFLEXÃO TRAZIDA É MUITO
IMPORTANTE, MAS FAZER MÚSICA TAMBÉM É! POR ISSO GOSTARIA
DE LHE CONVIDAR A CANTAR, TOCAR, CRIAR... ESCOLHA UMA
MÚSICA DE SUA PLAYLIST E SE ARRISQUE. SE VOCÊ JÁ TOCA ALGUM
INSTRUMENTO VÁ EM FRENTE. LEMBRE-SE QUE VOCÊ TAMBÉM PODE
USAR A FLAUTA DOCE, FAZER PERCUSSÃO CORPORAL, CRIAR
INSTRUMENTOS COM OBJETOS QUE VOCÊ TEM EM CASA E CANTAR.
AH, E VOCÊ PODE CRIAR UMA MÚSICA TAMBÉM. VOCÊ PODE PARTIR
DE UM TEXTO CRIADO POR VOCÊ OU POR UMA IDEIA MELÓDICA OU
RÍTMICA.                 QUER MOSTRAR PARA MIM OU TIRAR ALGUMA
DÚVIDA? ME MANDA UM ÁUDIO OU VÍDEO QUE EU VOU TER MUITO
PRAZER EM LHE AJUDAR. E PODE FICAR TRANQUILO QUE EU NÃO
VOU COMPARTILHAR COM NINGUÉM, A MENOS QUE VOCÊ QUEIRA.


