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No BLOCO 2 você fará um “tour” pelo
“Circuito de sensações” da cidade que você
construiu no PPA da semana 2 e da semana
6. Você vai acrescentar ao mapa músicas que
lhe tragam lembranças dos locais que gosta,
criando assim o mapa da sua memória
musical.

O BLOCO 1 trata dos gêneros musicais
que vocês citaram na tarefa do PPA 4
sobre as músicas originadas nas áreas
nobres e nas áreas das comunidades.
Disponibilizamos filmes documentários para
você assistir e se aprofundar nos gêneros
musicais.

E, por último, sugerimos um
desafio para você usar a sua

imaginação musical!!!!!

Queridos alunos e alunas:  na semana 7
vamos continuar as atividades do nosso
projeto interdisciplinar “Nós da Cidade”.

Nós,  as professoras Christina e Milena de Educação Musical  vamos apresentar para
vocês duas tarefas, organizadas em Bloco 1 e Bloco 2, a saber: 



Em relação aos gêneros “nascidos”
nas áreas "nobres" tivemos, por

exemplo, a Bossa Nova e a “Música
Clássica”. Explicamos que o termo

“música clássica” pode possuir
vários significados diferentes,
porém compreendemos que a
referência que foi utilizada por

alguns de vocês foi  em relação à
música de concerto ou música

erudita.

No  Projeto "Nós da cidade”
da semana 6, a profª 

 Roberta falou sobre o
Samba, a Pedra do Sal e a
importância das redes de

solidariedade para a
garantia de sobrevivência

dos indivíduos
marginalizados.

O Samba foi um dos gêneros
citados por muitos de vocês

nas respostas da questão
proposta como sendo um

gênero “nascido” nas
periferias. Além do Samba, o

Funk Carioca também foi
bastante  mencionado.

Recebemos muitas respostas
legais sobre esses e outros

gêneros musicais.
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Para quem se interessar em conhecer mais sobre a
origem e características de cada um deles,

gostaríamos de indicar alguns filmes
documentários bem interessantes:

Samba:

Funk 
Carioca:

Bossa 
Nova:

https://youtu.be/HL_
AS2PKtlw

https://www.youtube.com
/watch?

v=Dzlg1KvM2qI&feature=
youtu.be

https://www.youtube.com
/watch?v=sZ8h_C4ArhY

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

Música 
Clássica

https://youtu.be/HL_AS2PKtlw
https://www.youtube.com/watch?v=Dzlg1KvM2qI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Dzlg1KvM2qI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=sZ8h_C4ArhY
https://www.youtube.com/watch?v=RLhtxBPexoc


Vamos retomar o “Circuito de sensações” da
cidade que você construiu nos PPAs anteriores?

Inicialmente você fez um
mapa da cidade destacando
os lugares importantes para
você, em que costumava
circular antes do
isolamento social e que está
com saudades. Vamos
acrescentar a esse mapa
músicas que possam
integrar esse “circuito
afetivo” , criando assim o
mapa da sua memória
musical afetiva ?
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•  que você goste e que traga a mesma sensação de quando você frequentava esse
lugar;
•  que sempre tocava nesse ambiente;
•  que lhe traga uma lembrança específica e que você também associe a esse lugar;
• que lembre a pessoa com quem você  se encontrava nesse lugar;
• que você ouvia muito na época que você frequentava esse espaço ...

Pegue o desenho/imagem que você fez do seu mapa e que
tem a indicação dos lugares que você destacou e/ou pessoas
que você sente saudades. Analise cada lugar destacado e
escolha uma música para cada lugar. Acrescente a indicação
do nome da música e do cantor /autor ao desenho. Mande
para a gente a foto do seu mapa com a indicação das
músicas.

Enfim, não há regra! A música tem o poder de despertar emoções e
lembranças que são muito individuais. É você que vai indicar as músicas
que fazem parte do seu circuito afetivo.

Faça um texto explicando as suas
escolhas. Por que você associa
cada música a diversas sensações
sentidas em cada lugar?

A música escolhida deverá representar esse
local para você. Pode ser uma música:

Como escolher cada música?



 Use o seu trabalho como
inspiração e crie uma música

para expressar as mesmas ideias.
Você pode escolher todos os
elementos musicais: ritmo,

andamento, melodia, se tem letra
ou não. Pode também cantar à

capela ou utilizar qualquer
instrumento musical. Pode

enviar só o áudio ou se preferir,
vídeo. E se precisar de alguma

ajuda para desenvolver sua ideia
musical, pode escrever para

gente!

DESAFIODESAFIODESAFIO

BOA SORTE!!!!!!!!! CUIDEM-SE!!!!!!!!!BOA SORTE!!!!!!!!! CUIDEM-SE!!!!!!!!!BOA SORTE!!!!!!!!! CUIDEM-SE!!!!!!!!!
profªs Christina e Milenaprofªs Christina e Milenaprofªs Christina e Milena

Na atividade 5 do PPA 5 você fez um desenho ou uma
montagem de imagens, inspirado nos OSGEMEOS, que deveria

expressar seu imaginário para se comunicar com a cidade.



 Realizando as atividades na nova seção
"You and the school", você revisará
conteúdos que já conhece sobre o

ambiente escolar e o corpo humano, além
de expandi-los.

Vale a pena aprender e refletir com
a tarefa "I can be a friend to myself"

e a mensagem que ela transmite.

Remember: be good to others and be good to yourself too!

Hello again!

Vamos falar sobre a escola, nosso
corpo e nossa relação que temos

com nós mesmos?



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.

Tarefa 3- Artes Visuais



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

No exemplo a seguir, usamos a câmera do celular, mas você poderá
desenhar, pintar ou usar a técnica de sua escolha! Veja:

OBJETO ESCOLHIDO    

(não é necessário ser
enviado)    

DETALHE

 (envie apenas uma imagem)

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

https://www.rauschenbergfoundation.org/art/artwork/charlene

https://www.rauschenbergfoundation.org/art/artwork/charlene


ATÉ MAIS,

ATÉ MAIS,

ATÉ MAIS,

QUERIDAS E

QUERIDAS E

QUERIDAS E

QUERIDOS!!

QUERIDOS!!

QUERIDOS!!
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