
 

 

 

Colégio Pedro II - Campus Humaitá II 

      7º ano  

Semana:  

28/10 a 03/11 PROJETO PEDAGÓGICO DE 

ACOLHIMENTO 
DISCIPLINAS: Artes,Educação Musical,Inglês 
 

 

Resumo das Tarefas da Semana 

 O que fazer? Como enviar? 
1 Artes Visuais – Vida em detalhes Moodle 

 

 

2 

 

Educação Musical - Mapa Sonoro Enviar as respostas para 

augusto.ordine.1@cp2.edu.br 

3 Inglês: NEXT POST 

  Atividades postadas no 

Moodle: o aluno não precisa 

enviar por email; responda 

aos formulários Google 

 
 

 

 

TAREFA 1: Artes 

 

Olá, turma! 

Estamos começando novas formas de experimentação visual e artística. 

Preparamos uma proposta para vocês e deixamos algumas instruções para que 

você possa criar sua imagem. 

 

PROPOSTA VISUAL 2: Vida em detalhes 

 

“Para mim, a câmera é um bloco de desenho, 

um instrumento de intuição e espontaneidade” 

Henri Cartier-Bresson, artista 

 

Observe o espaço ao seu redor. 



Em seguida, escolha um cômodo, um móvel ou um objeto. Não tenha pressa. 

Após fazer sua escolha, veja atentamente cada detalhe do que você escolheu: as 

cores, as formas, as linhas, as sombras... 

Nossa proposta é que você desenhe, pinte ou fotografe apenas um detalhe. 

Você verá que a imagem não será uma representação fiel ou exata do objeto, do 

móvel ou do cômodo, portanto, não há certo ou errado! Este é um trabalho 

experimental! 

Lembre-se: ENVIE APENAS UMA IMAGEM DO DETALHE. 

OBS.: caso você não possua câmera, peça auxílio ao seu responsável. 

 

 

Uma dica: veja obra “Charlene”, do artista americano Rauschenberg, neste link e 

inspire-se! https://www.rauschenbergfoundation.org/art/artwork/charlene 

 

No exemplo a seguir, usamos a câmera do celular, mas você poderá desenhar, 

pintar ou usar a técnica de sua escolha! Veja: 

 

    OBJETO ESCOLHIDO      DETALHE 

(não é necessário ser enviado)    (envie apenas uma imagem) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBS: Você tem até a próxima proposta visual para publicar sua imagem.      

 

 

TAREFA 2: Educação Musical 

Atividades de Educação Musical para o 7º ano - 6a semana 

 Olá! Aqui quem escreve é o Prof. Augusto Ordine. Cá estamos nós de novo 

para a segunda atividade de Educação Musical neste período pandêmico. As 



respostas e vídeos da primeira atividade foram comentados por email, e 

receberão aqui um comentário geral ao longo do texto. 

Uma modificação importante: as respostas dessa segunda atividade devem ser 

enviadas para o e-mail augusto.ordine@cp2.edu.br - novo email institucional. 

Fiquem atentos para enviar para o endereço correto! A sugestão de prazo de 

entrega é de uma semana após a publicação deste roteiro. 

 Repetindo algumas instruções, para ajudar na organização de vocês: 

 No título (assunto) do e-mail colocar a turma e o nome do aluno.  

 Identificar o título de eventuais arquivos de áudio e vídeo enviados da 

mesma forma: turma e nome do aluno. 

 Identifique as respostas respeitando a numeração e a ordem das questões. 

 Nossos prazos estão flexíveis, mas não deixe de responder! 

ATIVIDADE 2 

Nossa primeira atividade foi interdisciplinar, juntando Geografia e Ciências 

Sociais. No texto (que você pode encontrar no Moodle de Educação Musical) 

falei sobre o conceito de Paisagem Sonora, incluindo ponderações sobre som, 

ruído e o conceito de música. 

A questão 7 da nossa publicação anterior buscava ajudar a identificar sons do 

seu próprio ambiente, separando esses sons em tipos diferentes - sons 

contínuos ou que só acontecem uma vez, sons altos e suaves, se havia algum 

ruído. As melhores respostas identificavam os sons: além de saber que existe 

um som contínuo, por exemplo, é bom saber se é um ventilador ou uma britadeira 

na obra em frente de casa. Conhecer os sons que nos rodeiam e nomeá-los nos 

torna mais conscientes sobre nosso entorno musical. 

Partindo da matéria prima SOM mencionei os parâmetros sonoros. Esses 

parâmetros são características que o som tem, e costumamos apontar a 

DURAÇÃO, ALTURA, INTENSIDADE e TIMBRE como parâmetros sonoros.  



(Você vai encontrar a definição desses termos na apostila de sétimo ano de 

Educação Musical aqui do Colégio Pedro II neste link: 

http://www.cp2.g12.br/blog/humaitaii/files/2020/09/APOSTILA-7-ANO-

2020.pdf).  

É importante destacar que as fontes sonoras são muito variadas: o som do 

vento, o carro na rua, nossa respiração, as ondas do mar, falar... E cada um 

desses sons pode ser analisado a partir dos parâmetros do som. A sirene da 

ambulância é um som forte (intensidade) e longo (duração), que normalmente 

varia entre duas alturas (um som mais grave e outro mais agudo). O som de um 

violão tem muitas possibilidades de altura (sons graves e agudos) dependendo da 

corda e das casas em que se toca, e pode ser forte ou fraco, dependendo de 

como se toca. Vamos agora explorar um pouco mais o cardápio sonoro de cada 

um de vocês: 

 

Questão 1 - Para cada um dos tipos de som abaixo dê um exemplo que você já 

tenha ouvido: 

a) Um som forte e longo. 

b) Um som grave e longo (para lembrar a diferença entre grave e agudo leia a 

apostila!). 

c) Um som curto e suave. 

d) Um som que se repete, mas não é contínuo (intermitente). 

e) Um som agudo. 

 

Muitos sons musicais têm uma altura definida. Para identificar as alturas usamos 

as notas musicais, e nosso sistema se organiza em torno de sete sons básicos - 

Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si - e suas alterações principais: sustenido, bemol e 

bequadro. Tanto podemos produzir uma nota de cada vez - como fazem a flauta 

http://www.cp2.g12.br/blog/humaitaii/files/2020/09/APOSTILA-7-ANO-2020.pdf


e o trompete, por exemplo - como podemos em alguns instrumentos tocar várias 

notas simultâneas (piano, violão, entre outros). Existem alguns instrumentos que 

não produzem sons com altura definida, ou com afinação aproximada: pandeiro, 

chocalho, triângulo. A voz e os sons do nosso corpo, como palmas e percussão 

corporal, também são instrumentos musicais. A próxima questão é uma pesquisa 

para conhecer melhor cada um de vocês: 

 

Questão 2 - O objetivo é conhecer um pouco seu "arsenal" sonoro! 

a) Você tem algum instrumento tradicional na sua casa? (por exemplo, violão, 

pandeiro, flauta, etc...). 

b) Você usa algum objeto cotidiano da sua casa como instrumento musical não 

convencional? (mesa para batucar, pote de comprimido para chacoalhar, copo de 

água e canudo para soprar, etc...). 

c) Você canta ou usa seu corpo para sonorizar? (para acompanhar uma música 

que vc gosta, por exemplo). 

 

Na atividade da semana passada apresentei o Uakti, grupo que utiliza 

instrumentos não convencionais para produzir música. Este grupo tem uma longa 

trajetória, e mostrei um pequeno momento na selação da música sobre os rios da 

Amazônia (apenas dois deles, havia outros!). Na questão 8 da última atividade a 

ideia era discutir os sentidos que a música pode ter, e no caso específico do 

Uakti se uma música feita com instrumentos (convencionais e não convencionais) 

podia imitar ou representar um elemento da natureza: um rio. As trilhas sonoras 

de filmes usam bastante esse recurso de representação: busca-se criar 

ambientes, sentimentos e sensações a partir do som. Na próxima questão vou 

continuar a pesquisa sobre os sons de cada um, mas agora vamos pensar no nosso 

gosto musical: 

 



Questão 3 

a) Cite dois instrumentos que tem os sons que você mais gosta. 

b) Cite um filme cuja trilha sonora você lembra e gosta. 

c) Qual o seu artista/banda favorita? Como se classifica o som que eles 

produzem? 

d) Dê um exemplo de um estilo musical que você não gosta, e justifique. 

 

Na nossa última atividade propus um desafio de gravar um vídeo ou áudio 

produzindo algum som: 

DESAFIO! 

Mesmo que sua casa não tenha algum instrumento musical 

tradicional é provável que haja muitos objetos que podem servir 

para fazer música. Batucar na mesa, esfregar um saco plástico 

nas mãos, ou mesmo usar um copo como mostrei no vídeo acima. 

O desafio dessa semana é produzir sons musicais usando algum 

objeto não tradicionalmente considerado instrumento musical. 

Grave sua produção com o celular e mande pra gente ouvir! 

Tive algumas respostas, e pensei na ideia de juntar todos os vídeos para 

produzir um resultado da soma dos sons de todos. Seria como uma "Paisagem 

Sonora do Sétimo Ano do Colégio Pedro II". Eu mesmo vou editar esse vídeo 

final, usando os áudios e vídeos que vocês me enviarem. Por isso mantenho o 

Desafio acima, e proponho que esse seja nosso resultado de final de ano 

pandêmico, uma mostra da paisagem sonora de cada estudante na sua casa. Não 

deixem de enviar, quanto mais vídeos tivermos mais rico será o resultado. 

Um abraço a todos e fiquem bem! 

 

 

 



TAREFA 3:  Inglês 

Caro/a aluno/a do 7o ano, 

Temos novas tarefas para vocês. Para realizar nossas atividades de língua 

inglesa, você deve fazer login no Moodle do Colégio Pedro II, onde é possível 

acessar o ambiente de nossa disciplina, clicando na aba de inglês.  

Nossos trabalhos estão em NEXT POST. 

“9 Ways to have fun at home” - Com as restrições sanitárias e o afastamento 

social, estamos passando mais tempo em casa. É natural sentir falta de sair ou 

de encontrar nossos amigos. No entanto, ficar em casa também pode ser 

divertido. Que tal algumas dicas? 

“Who´s from where?” – momento de rever vocabulário, com atividades 

interativas. 

Memory game – exercite sua memória com este jogo envolvendo os nomes de 

outros países (atividade de revisão). 

Como preencher um formulário Google: 

● clicar na atividade para abrir o formulário Google 

●  responder as questões do formulário 

● clicar no botão ENVIAR ao final da página 

● clicar em VER PONTUAÇÃO ou PRECISÃO 

● checar as respostas que acertou e aquelas que errou 

 

Ao final da página, você também encontra links interessantes e materiais de 

referência que podem ser úteis a você. 

                                  Hope to see you soon, guys 

                             Ana Paula and Raquel (your English teachers) 
 

 

 

 
 


