
 
 

 

Colégio Pedro II - Campus Humaitá II 
      7º ano  

Semana:  

25/11 a 01/12 
PROJETO PEDAGÓGICO DE 

ACOLHIMENTO 

DISCIPLINAS: Artes,Educação Musical,Inglês 

 
 

Resumo das Tarefas da Semana 

 O que fazer? Como enviar? 

1 Artes Visuais/ Proposta Visual 03: 

Arte nas máscaras 

Moodle 

 

2 

 

Educação Musical - prática com a 

música "Minha Canção", de 

Enriques, Bardotti e Chico Buarque 

Enviar as respostas para 

augusto.ordine.1@cp2.edu.br 

3 Inglês:  
 Atividades postadas no 

Moodle: o aluno não precisa 

enviar por email; responda 

aos formulários Google 

 

 

 
 
 
 



TAREFA 1: Artes 

 
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!  
 
 
 

TAREFA 2: Educação Musical 

 
 Olá! Aqui é o Prof. Augusto Ordine. Seguimos agora para a 
terceira atividade de Educação Musical neste período pandêmico. As 
respostas e vídeos da primeira e segunda atividades foram 
comentados por email, e receberão aqui um comentário geral ao longo 
do texto. 
 
Novamente: as respostas dessa terceira atividade devem ser 
enviadas para o e-mail augusto.ordine.1@cp2.edu.br - novo email 
institucional agora corrigido aqui no corpo do texto (mês passado 
faltou o "1" aqui no documento, embora estivesse certo nas 
instruções). 



 Repetindo algumas instruções, para ajudar na organização de 
todos nós: 

• 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 3 

 
Memória do nosso percurso até aqui: 
1) Nossa primeira atividade foi interdisciplinar, juntando Geografia e 
Ciências Sociais. No texto falei sobre o conceito de Paisagem Sonora 
(som, ruído e o conceito de música). Também dos parâmetros do som 
- duração, altura, intensidade e timbre  (o link da apostila: 
http://www.cp2.g12.br/blog/humaitaii/files/2020/09/APOSTILA-7-
ANO-2020.pdf).  
 
2) Na segunda atividade procurei explorar o ambiente sonoro de 
vocês, bem como o "arsenal" sonoro de cada um. Quais sons você 
conhece e lembra? Quais seus instrumentos sonoros? Na primeira 
questão, por exemplo, muita gente lembrou do som de uma sirene de 
ambulância. Outros sons foram únicos, como o som suave de uma 
almofada que cai no chão. Mencionei também as notas musicais, e fiz 
algumas perguntas de repertório - músicas, filmes, artistas favoritos 
e gêneros musicais. Apresento a vocês, abaixo, uma lista dos artistas 
ou bandas que foram mencionados nas respostas. 
 
Beatles  -  Queen  -  Travis Scott  -  Barões da Pisadinha  -  
Ariana Grande  -  BTS - Christopher Larkin  -  Black Pink  -  
Monster Cat  -  Legião Urbana  -  Got7 - Michael Jackson  -  
Cage the Elephant  -  Now United  -  Beyoncé  -  Alicia Keys  -  
7MZ - Bruno Mars  -  Killval  -  The Centurions  -  Tom Jobim  
-  mxmtoon  -  Lewis Capaldi 



The weeknd  -  Drake  -  Sweet Fifer  -  Stray Kids  -  Escola 
de samba Portela  -  Melim - Orochi  -  Chico Buarque  -  One 
Direction  -  The Chainsmokers e Coldplay 
   
Temos aí um grupo bem diverso de artistas, desde o rock até a MPB, 
passando pelo pop, rap, sertanejo, brega, K-pop... Enfim, muitas 
possibilidades. Quantos artistas desses aí você conhece? 
Umas das coisas mais interessantes sobre o gosto musical é a 
dificuldade de explicar por que gostamos mais de alguns tipo de 
música do que de outras. Às vezes é o momento que pede um tipo de 
música; às vezes nossa família ouve algum estilo desde que somos 
pequenos. 
 
Nessa nossa terceira atividade vamos deixar essas discussões um 
pouco de lado para fazer algo mais prático, ainda que assincrono. 
Escolhi uma música relativamente simples, "Minha Canção", de 
Enriquez, Bardotti e Chico Buarque, para propor algumas atividades. 
Se você não conhece essa música, basta procurar no Youtube ou 
Spotify. Ela é bem famosa e antiga. A letra é construída de tal forma 
que toda frase começa com o nome de uma nota musical, veja: 
 
Dorme a cidade 
Resta um coração 
Misterioso 
Faz uma ilusão 
Soletra um verso 
Lavra a melodia 
Singelamente 
Dolorosamente 

Doce a música 
Silenciosa 
Larga o meu peito 
Solta-se no espaço 
Faz-se certeza 
Minha canção 
Réstia de luz onde 
Dorme o meu irmão 

 
A proposta que eu tenho nessa atividade é de vocês tocarem junto 
com a gravação. Eu usei flauta, violão, ukulele e percussão vocal. O 
primeiro vídeo tem a música cantada ao violão, depois uma versão 
instrumental com violão e flauta.  No final do primeiro vídeo juntei os 
quatro instrumentos. Nos links abaixo vocês vão encontrar o primeiro 



vídeo e depois um link para os vídeos isolados do violão, ukulele e 
flauta. Você pode usar os vídeos de várias maneiras, mas eu destaco 
duas: por exemplo assistir o vídeo do violão para tocar violão mesmo 
ou aproveitar para tocar outra coisa enquanto eu toco violão. Para 
tocar junto você pode usar a partitura a seguir como referência: 
 
 

 
 
Seguem os links dos vídeos: 
 
Vídeo 1 (maior, versão cantada): https://youtu.be/ZxMXGP-RHjc 
Vídeo 2 (violão): https://youtu.be/fr5ffHaRe5c 
Vídeo 3 (ukulele): https://youtu.be/r2hUzTxHDuA 
Vídeo 4 (flauta): https://youtu.be/VEARU0GvQqs 
Gostaria muito de ouvir vocês tocando e cantando a música. Manda 
seu vídeo ou áudio gravado para eu ouvir como ficou! 
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 NEW POST. 

- Reading activity – emotional support - Com a pandemia estamos 
aprendendo que não basta lavar as mãos, usar máscara e fazer 
distanciamento social. Percebemos que o "olhar ao outro" e o "cuidado 
com o outro" podem fazer a diferença quando temos de enfrentar um 
inimigo comum a todo o coletivo. 

 – I Love comic strips! - momento de rever vocabulário, com 
atividades interativas. 

– Dance like nobody´s watching - Leia sobre os benefícios da dança 

para crianças e adolescentes e descubra o quanto a dança faz bem! 

- Reading activity: How can I help to slow the spread of the virus? 

Você conhece as medidas de prevenção ao novo coronavírus? Confira 
algumas dicas nesta atividade de interpretação de texto. 

 

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) 
 

 

 

 
 
 


