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1a série  

18 a 24/11/2020 PROJETO PEDAGÓGICO DE 

ACOLHIMENTO
 

DISCIPLINAS: Inglês, Francês, Música, Espanhol, Artes Visuais 

 

 

Resumo das Tarefas da Semana
 

 O que fazer?
 

Como enviar?
 

1 INGLÊS: 

Atividades de Gêneros Textuais e Leitura  

Crítica. Atividades de leitura: Living with 

teenagers in Brazil e Paper Towns. Quizzes 

about kinds of movies. 

Acesse  
https://ead.cp2.g12.br/c

ourse/view.php?id=211

4&section=9 e 

responda os 

formulários 

correspondentes. 

 

2 

 

FRANCÊS: 

Nesta atividade, você assistirá a um vídeo. A 

partir da sua visualização, você conhecerá  um 

pouco da vida e das atividades de uma garota 

chamada Dalila.  

Acesse o endereço 

https://ead.cp2.g1

2.br/pluginfile.php

/268835/mod_res

ource/content/1/

%5B9.1%5D%20A

TIVIDADE%203.p

df para fazer a 

atividade 3. Você 

poderá conferir 

suas respostas 

pelo gabarito, no 

final da atividade.  

3 

MÚSICA:  

Nesta atividade você vai aprender a analisar a 

estrutura musical das músicas que você ouve e 

gosta através dos conceitos de forma e textura 

musicais, vamos lá!? 

   

 

Moodle: 

https://ead.cp2.g1

2.br/course/view.p

hp?id=2114&sectio

n=20 ou E-mail: 

affonso.neto.1@cp

2.edu.br  

 

https://ead.cp2.g12.br/course/view.php?id=2114&section=9
https://ead.cp2.g12.br/course/view.php?id=2114&section=9
https://ead.cp2.g12.br/course/view.php?id=2114&section=9
https://ead.cp2.g12.br/pluginfile.php/268835/mod_resource/content/1/%5B9.1%5D%20ATIVIDADE%203.pdf
https://ead.cp2.g12.br/pluginfile.php/268835/mod_resource/content/1/%5B9.1%5D%20ATIVIDADE%203.pdf
https://ead.cp2.g12.br/pluginfile.php/268835/mod_resource/content/1/%5B9.1%5D%20ATIVIDADE%203.pdf
https://ead.cp2.g12.br/pluginfile.php/268835/mod_resource/content/1/%5B9.1%5D%20ATIVIDADE%203.pdf
https://ead.cp2.g12.br/pluginfile.php/268835/mod_resource/content/1/%5B9.1%5D%20ATIVIDADE%203.pdf
https://ead.cp2.g12.br/pluginfile.php/268835/mod_resource/content/1/%5B9.1%5D%20ATIVIDADE%203.pdf
https://ead.cp2.g12.br/pluginfile.php/268835/mod_resource/content/1/%5B9.1%5D%20ATIVIDADE%203.pdf


4 
ESPANHOL: 

Teremos duas atividades. Na atividade 4, você 

terá textos que tratam da língua espanhola pelo 

mundo. Já na atividade 5 serão apresentados 

diálogos formal e informal. 

Acesse 

diretamente as 

atividades na aba 

de espanhol da 

plataforma Moodle 

da 1ª série. Ao 

final das 

atividades, você 

encontrará as 

respostas. Caso 

haja dúvidas, envie 

e-mail 

para:espanhol.h2@

cp2.g12.br  

5 
ARTES VISUAIS 

Proposta Visual 03: Arte nas máscaras 

 

Moodle 

 

TAREFA 1 

Caro/a aluno/a da 1a série, 

Para realizar nossas atividades de língua inglesa, você deve fazer login no Moodle 

do Colégio Pedro II, onde é possível acessar nosso ambiente de Inglês. 

 

Nessa seção, você encontrará todo o material que será disponibilizado 

periodicamente. Para facilitar, você pode acessar direto pelo link 

https://ead.cp2.g12.br/course/view.php?id=2114&section=9  ou pela seção na barra 

lateral no aplicativo Moodle. Nela você deve realizar as atividades encontradas, 

marcando os quadradinhos correspondentes, de forma a acompanhar o que já foi 

realizado por você. 

 

Você deve realizar as atividades disponibilizadas em nossa Postagem 2. Nas 

semanas subsequentes, serão postadas outras atividades para a 1a série. Fique 

atento/a e não deixe de checar o ambiente! Você pode realizá-las no seu tempo, 

atentando para futuras novas instruções. 

 

Keep up the good work until we meet again! 

https://ead.cp2.g12.br/course/view.php?id=2114&section=9


 

TAREFA 2 

 

FRANCÊS:  

Você realizará uma atividade que, além de trabalhar a compreensão oral em 

francês, propiciará um conhecimento extra: como determinadas pessoas lidam 

com suas dificuldades. 

Bon travail   

 

 

TAREFA 3 

 

ATIVIDADE 3 DE MÚSICA DA SEMANA 9 DO PPA HUMAITÁ 2 

Olá! Aqui quem escreve é a Prof. Affonso. Preparei para vocês as atividades de Educação 

Musical dessa semana 9 do PPA. Vou ficar muito feliz em ter o seu retorno. Para enviar as 

respostas ou dúvidas você pode se comunicar comigo de duas formas; através do email 

affonso.neto.1@cp2.edu.br, ou se preferir, você pode responder diretamente na plataforma 

Moodle, onde as questões estão todas desmembradas. 

         Para facilitar a identificação do aluno e para minha organização (afinal, são sete (7) 

turmas de 1º ano do Ensino Médio) peço que se você preferir o email, envie tudo que foi pedido 

de acordo com as especificações a seguir: 

·
         

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

·
         

Enviar anexado ao email os documentos pedidos em extensões Word ou pdf contendo as 

respostas das questões propostas. Por favor, não responda as questões no corpo do email. 

Vamos lá!? 

1. Estrutura Musical: forma e textura. 

“O jogo entre o som e o ruído constitui a música. O som do mundo é ruído, o mundo se apresenta 

para nós a todo momento através de frequências irregulares e caóticas com as quais a música 

trabalha para extrair-lhes uma ordenação (ordenação que contem também margens de 

instabilidade, com certos padrões sonoros interferindo nos outros)” (Wisnik, O som e o sentido, 

p. 33). 

Na atividade 1, trabalhamos com a noção de paisagem sonora e a relação entre os princípios 

básicos da música: som, ruído e silêncio. Na atividade 2, organizamos nossa “Playlist da 

quarentena” e começamos a identificar os gêneros musicais nela contidos. Agora, nós falaremos 



de forma e textura musicais. Ao ouvir uma música você já parou para pensar nas diferentes 

partes que ela possui? Você consegue identificar o refrão, os versos, a introdução ou mesmo os 

momentos de transição entre essas partes? Se você já refletiu sobre isso, você já começou a 

analisar a forma de uma música! 

Forma Musical 

Forma musical é a estrutura na qual uma música instrumental ou canção está organizada. E essa 

estrutura musical trabalha com dois conceitos básicos: repetição e contraste. Repetição para 

garantir unidade temática, afinal, a música é uma manifestação não verbal e abstrata, assim, 

se um tema melódico não retorna, não podemos identificar uma música.  Já o contraste é o que 

garante interesse à peça, porque é necessária uma segunda melodia para dar diversificação e 

criar a expectativa de retorno à melodia inicial. 

De forma semelhante à narrativa musical, ao escrever uma estória, o escritor sempre trabalha 

com diferentes eventos: um momento inicial de equilíbrio e um momento de tensão. Este 

acontecimento sempre visa quebrar e surpreender dentro do discurso narrativo com o objetivo 

de preparar a resolução ao final do roteiro. Entretanto, há uma diferença fundamental na 

literatura, o final nem sempre significa um retorno à normalidade, ou compreende a retomada 

de material anterior como na música. 

Quando estudamos a forma musical, procuramos classificar cada parte de uma composição. Na 

classificação da música popular, a forma canção possui muitas variações baseadas em alguns 

elementos como introdução, versos (estrofe), refrão, solo (improvisação) e mesmo em “pontes” 

(responsáveis por representar partes através de contraste) e a conclusão. Geralmente, 

utilizamos letras (A, B, C, etc) para representar determinada parte da música. 

No vídeo abaixo, podemos ver e ouvir diversos exemplos de forma musical em música popular: 

https://www.youtube.com/watch?v=aG9r027sd28 

Na verdade, o compositor se utiliza de diversos materiais musicais para construir uma peça 

musical, sobretudo se ela for apenas instrumental como na música erudita. As principais 

composições desse gênero ressaltam ainda mais materiais como tonalidade (escalas e acordes), 

frases melódicas, cadência e modulação para construir diversas formas musicais, sendo as mais 

conhecidas: binária, ternária e a rondó. 

Textura Musical 

Sempre que pensamos no termo textura, pensamos em materiais e tecidos relacionados ao 

sentido tátil. Em música, a textura se refere à quantidade de vozes simultâneas dentro de uma 

estrutura musical. A palavra “Voz” está aqui entendida não apenas como uma melodia cantada, 

mas por qualquer linha melódica executada por vozes ou instrumentos. As quatro texturas mais 

conhecidas são a monofônica, a polifônica, a homofônica e a melodia acompanhada.   

https://www.youtube.com/watch?v=aG9r027sd28
https://www.youtube.com/watch?v=aG9r027sd28
https://www.youtube.com/watch?v=aG9r027sd28


A textura monofônica consiste em apenas uma linha melódica cantada ou tocada em uníssono, 

sem acompanhamento harmônico. 

A textura polifônica contém duas ou mais linhas melódicas independentes, ou seja, com altura 

e duração distintas. 

A textura homofônica é uma variação da polifônica com linhas melódicas diferentes que se 

movem em ritmo semelhante. 

A maioria das músicas populares tem a textura de melodia acompanhada, onde há uma voz 

principal com acompanhamento harmônico. 

Veja o vídeo abaixo com uma exposição oral através exemplos históricos de cada tipo de 

textura: https://www.youtube.com/watch?v=mwjguk-LRgE 

Aproveite agora e veja uma música de J. s. Bach, “Toccata e Fuga em Ré menor” com uma 

apresentação gráfica. Você consegue identificar os momentos monofônicos, polifônicos e 

homofônicos? https://www.youtube.com/watch?v=ipzR9bhei_o 

E agora, será que você consegue identificar as diversas partes das músicas que você curte? 

Tarefa 1 

Durante a quarentena, a Equipe de educação musical do Campus HU2 gravou um vídeo com uma 

versão da música “Leãozinho” de Caetano Veloso, você o assistiu? Se não, acesse o link abaixo 

e responda as questões em seguida. 

https://www.youtube.com/watch?v=F4uxrVtT394&feature=youtu.be 

a. Você consegue identificar as partes da música “Leãozinho” e como sua forma está 

organizada? 

b. Em cada parte diferente que você encontrou, quais os instrumentos compõem a textura de 

cada uma delas? 

Tarefa 2 

c. Analise a estrutura de duas músicas da sua “playlist da quarentena” criada na atividade 2. Em 

cada uma das músicas escolhidas por você, identifique forma e textura. 

Tarefa 3 

d. Compare diferentes versões da uma mesma música de sua escolha – se possível composta com 

elementos de gêneros diferentes - e comente suas diferenças em relação à Forma musical, 

Instrumentação e Textura. 

Exemplo: Compare versões da música “Ando meio desligado”, a original composta e gravada pelo 

grupo Os Mutantes (https://www.youtube.com/watch?v=Srz8xj6W8KY), e outra versão 

https://www.youtube.com/watch?v=mwjguk-LRgE
https://www.youtube.com/watch?v=mwjguk-LRgE
https://www.youtube.com/watch?v=ipzR9bhei_o
https://www.youtube.com/watch?v=ipzR9bhei_o
https://www.youtube.com/watch?v=F4uxrVtT394&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Srz8xj6W8KY


gravada por Ney Matogrosso (https://www.youtube.com/watch?v=hpWScG3jOZQ) ou Marisa 

Monte (https://www.youtube.com/watch?v=LhMejx8Nkvk). 

DESAFIO: Será que você consegue gravar um áudio, cantando ou tocando uma música de duas 

partes, com textura monofônica ou como uma melodia acompanhada? 

Lembre-se: “nada é ousado, a quem tudo se atreve”  

 

TAREFA 4 

Espanhol 

Prezado aluno, na atividade 4 você aprenderá vocábulos que fazem parte do 

aprendizado no ambiente escolar, sobre espanhol x castelhano, como é difundido 

o idioma pelo mundo e os adjetivos gentílicos. 

Já na atividade 5 você conseguirá perceber em que situações devemos usar o 

tratamento formal e o tratamento informal. 

Vamos aprender? Mãos à obra! 

 

 

TAREFA 5 

 

Disciplina: Artes Visuais | Proposta Visual 03: Arte nas máscaras 

 

Olá, pessoal? Esperamos que estejam bem! 

Estamos realizando experiências de criação visual muito interessantes até 

agora. Gostaríamos de parabenizar as participações e incentivar vocês a realizar 

mais uma proposta visual. 

 

Estamos vivendo um novo momento em nossas vidas. 

A máscara se tornou um acessório de uso obrigatório para 

preservar a saúde e, atualmente, faz parte do nosso dia-a-

dia. E nas Artes Visuais, como poderíamos criar um diálogo 

entre o momento que estamos atravessando e esse item tão 

essencial para as nossas vidas? 

 

Veja na aba de Artes Visuais em seu perfil do Moodle, mais detalhes e 

orientações sobre a Proposta Visual 03!  

 

https://www.youtube.com/watch?v=hpWScG3jOZQ
https://www.youtube.com/watch?v=LhMejx8Nkvk

