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A banda mais bonita da escola 

Duração: 2 aulas 

Referência do Livro do Estudante: Capítulo 3 

 

Relevância para a aprendizagem 

Esta sequência didática propõe a pesquisa de bandas com diferentes estilos, analisando 

elementos musicais e outras questões relacionadas ao contexto histórico, político, social e cultural de 

cada uma delas. Pretende-se ainda a realização de atividades destinadas ao fazer musical dos alunos, 

por meio da formação de uma banda própria. O objetivo é proporcionar uma situação em que os 

alunos façam música e toquem em conjunto, seja com instrumentos convencionais, confeccionados 

por eles mesmo, com objetos de uso cotidiano ou mesmo com diferentes partes do corpo. 

 

Objetivos de aprendizagem 

• Conhecer e pesquisar bandas de diferentes estilos musicais, nacionais e internacionais.  

• Desenvolver uma escuta ativa, com foco em elementos estruturais da música, em exercício 
de escuta de repertório. 

• Ampliar o repertório musical dos alunos. 

• Fazer música em grupo, ampliando a percepção e o conhecimento musical.  

 

Objetos de conhecimento e habilidades (BNCC) 

Unidades temáticas Objetos de conhecimento Habilidades 

Música Contextos e práticas (EF69AR19) Identificar e analisar diferentes estilos musicais, 
contextualizando-os no tempo e no espaço, de modo a aprimorar a 
capacidade de apreciação da estética musical. 

Música Materialidades (EF69AR21) Explorar e analisar fontes e materiais sonoros em 
práticas de composição/criação, execução e apreciação musical, 
reconhecendo timbres e características de instrumentos musicais 
diversos.  
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Desenvolvimento 
Aula 1 – Bandas de cá e de lá 

Duração: cerca de 45 minutos 

Local: sala de aula 

Organização dos alunos: sentados em suas carteiras, organizadas em semicírculo 

Recursos e/ou material necessário: reprodutor de vídeo, dispositivo com acesso à internet (celular, tablet ou 

computador) 

Abertura (10 minutos) 

Pergunte aos alunos qual o estilo musical preferido de cada um. Escreva na lousa as respostas 

deles, com o intuito de listar o maior número de estilos (funk, samba, clássico, MPB, forró, gospel, 

sertanejo, etc.).  

Informe que a música, como toda produção artística, possui diversidade, isto é, existem 

variados estilos musicais, alguns podem ser mais apreciados pela turma e outros menos. Comece a 

conversa reforçando que, gostar de um estilo musical não exclui a possibilidade de gostar de outros. 

Em seguida, direcione a conversa para a possibilidade de conhecerem coisas novas, ampliar seus 

repertórios. Peça que estejam atentos à riqueza da diversidade musical. Fale sobre a relação que existe 

entre determinado estilo musical, seus produtores/compositores (suas semelhanças e diferenças) e os 

meios de circulação desses etilos musicais (internet, rádio, TV). Pergunte: “Todos os estilos tem o 

mesmo espaço na mídia ou alguns são mais tocados que outros?”; “Como o mercado musical e as 

propagandas influenciam no nosso gosto?”. 

Fale sobre os meios de circulação das músicas e pergunte se eles já viram a apresentação de 

algum músico na rua. Esclareça que a rua é uma opção válida aos artistas que desejam divulgar seu 

trabalho para um público variado. Peça que pensem sobre a circulação de pessoas nas ruas 

diariamente. Comente sobre a movimentação de pessoas em avenidas das grandes capitais, ou mesmo 

em ruas centrais de cidades menores. 

Por fim, sugira que os estudantes listem somente bandas musicais que tem o costume de ouvir. 

Escreva o nome das bandas na lousa, ao lado da lista feita com os estilos musicais. Pergunte se é 

possível associar cada uma das bandas mencionadas a um ou mais estilos. Fora do harário de aula 

procure ouvir as bandas mencionadas pelos alunos, importante conhecer as referências trazidas pela 

turma. Escolha uma banda ou uma música para ouvir com a turma na próxima aula. 

 

Atividade (30 minutos) 

Inicie com um exercício de escuta de repertório. Além das sugestões propostas no material, 

você também poderá sugerir outras bandas e ritmos.  
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Defina critérios para as escolhas. Pense na diversidade de estilos, gêneros, momentos 

históricos e culturas de povos diversos. Dentro do repertório de escolhas, use pelo menos um exemplo 

que seja parte integrante do cotidiano dos estudantes, entre outras. 

Sugerimos, a seguir, algumas bandas (em ordem alfabética): 

• Bixiga 70; 

• Casuarina; 

• Charlie Brown Jr.; 

• Chico Science & Nação Zumbi; 

• Cordel do Fogo Encantado; 

• Legião Urbana; 

• Los Hermanos; 

• Novos Baianos; 

• Olodum; 

• Paralamas do Sucesso ; 

• Skank; 

• The Beatles. 

Selecione com os alunos no mínimo três bandas para ouvir em sala de aula. Caso não 

conheçam alguma delas, essa é uma boa oportunidade para conhecê-las. Após ouvirem promova uma 

roda de conversa com as questões: “É possível definir quais são os instrumentos usados pelas 

bandas?”; “Quantos integrantes possuem?”; “Para vocês, qual o estilo de cada uma delas?”. Caso 

conheçam a banda, peça que falem do contexto – de onde são, se os integrantes ainda permanecem 

juntos, quando surgiram – entre outras questões.  

 

Fechamento (5 minutos) 

Promova uma roda de conversa sobre as atividades realizadas. Traga à discussão pontos como 

a importância de diversificar o repertório que costumamos ouvir. Questione: “As bandas ouvidas 

possuem o mesmo acesso à mídia, ou algumas tocam e aparecem mais do que outras?”; “Por que 

acham que isso ocorre?”; “Porque razão escolhemos uvir uma música?”; “Por que gostamos de uma 

música?” “O que influencia estas escolhas, nossa família, amigos ou pelo mercado musical?”.  
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Aula 2 – Tocando em grupo 

Duração: cerca de 45 minutos 

Local: sala de aula 

Organização dos alunos: sentados em suas carteiras, organizadas em semicírculo 

Recursos e/ou material necessário: reprodutor de vídeo, dispositivo com acesso à internet (celular, tablet ou 

computador), instrumentos e materiais sonoros diversos 

Abertura (5 minutos) 

Para começar, retome a atividade da aula anterior. Relembre o nome das bandas e os estilos 

a que elas estão associadas. Verifique com os alunos quais as bandas que mais gostaram. Em seguida 

sugira que a turma crie uma banda, que pode, ou não, ter como influência e inspiração a banda que 

mais gostaram da aula anterior. 

Comente que tocar em conjunto é uma das práticas mais importantes da linguagem musical. 

Quando tocamos juntos, conseguimos ouvir o outro e ampliamos, assim, nossa percepção. 

Consequentemente, percebemos melhor como estamos tocando, o que melhora nossa prática. 

O objetivo na formação dessa banda é conseguir proporcionar uma situação na qual os alunos 

experimentem o fazer músical tocando em conjunto, com instrumentos convencionais ou 

confeccionados por eles mesmo ou, ainda, com objetos de uso cotidiano ou com diferentes partes do 

corpo. 

 

Atividade (35 minutos) 

Essa atividade deve ser direcionada para que o fazer musical seja por meio da imitação, 

interpretação, improvisação ou até mesmo na prática da composição. Veja como sugerir aos alunos 

realizar cada um deles: 

• Imitação: o grupo imita uma gravação tal qual a interpretação da banda que escolherem.  

• Interpretação: é uma imitação, porém não restrita, ou seja, os integrantes propõe 
variações.  

• Improvisação: pode ser utilizada como base uma música escolhida e improvisar em 
determinado momento, ou fazer uma improvisação livre, que tenha um discurso musical 
com início, meio e fim.  

• Composição: uma criação própria da turma. 

Mencione aos alunos a importância da forma musical na composição. Explique que a forma 

musical tem a ver com a organização dos elementos de uma composição musical. É por meio da 

organização dos elementos musicais ao longo do tempo que um ouvinte é capaz de reconhecer, por 

exemplo, o tema ouvido antes na mesma composição, identificando as diferentes partes da música. 

Em sua representação costumam ser usadas letras, como: a forma AB significa que a música tem duas 

partes diferentes, enquanto a forma ABA indica que a música tem uma parte A, seguida de uma parte 

B (que é diferente de A), e termina repetindo a parte A. 
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Caso a escola possua algum instrumento musical, sugira que os estudantes toquem junto. 

Nesse momento, fale sobre a importância de os alunos explorarem as diferentes possibilidades 

sonoras dos instrumentos (e até mesmo de objetos diversos) antes de iniciar a prática em conjunto. 

Oriente para que não se preocupem muito com técnicas ou conhecimento teórico. Encoraje-os a 

explorar todas as possibilidades sonoras, criando assim um repertório de sons possíveis. É por meio da 

experimentação que os alunos vão perceber as diferentes características dos instrumentos ou objetos 

e suas possibilidades sonoras.  

Além da forma, comente sobre a necessidade da criação de um arranjo, ou seja, uma história 

musical, entre outros pontos: “Como começa?” “Com quais instrumentos?”; “Quem entra depois?” 

“Quando volta à parte A?”; “Quando segue para a parte B?”; “Qual será o ápice da música?”; “Todos 

tocam juntos em algum momento?”; “Como termina?”. 

Enfatize que é imprescindível, na imitação, na interpretação, na improvisação ou mesmo na 

criação, que os alunos tenham muita atenção ao som do conjunto. Lembre-os de que tocar muito forte 

o tempo todo, sem ouvir o conjunto, pode comprometer o resultado sonoro. É importante ter 

variações, como: forte/fraco, curto/longo, agudo/grave. Toda música é feita de variações e, assim, cria 

no ouvinte a sensação de instabilidade e estabilidade, tensão e repouso, expectativa e resolução. Para 

que essa variação ocorra é fundamental o uso de pausas (silêncio). Alerte os alunos para não tocarem 

o tempo todo. Peça para criarem momentos de silêncio, o que gera uma grande expectativa ao 

ouvinte. 

Durante essas experimentações procure deixar o clima sempre leve e divertido, 

proporcionando um ambiente descontraído e criativo para a investigação sonora.  

 

Fechamento (5 minutos) 

Retome com os estudantes o conteúdo visto durante a aula: forma, som, arranjo, sonorização, 

variação, pausa, etc. Após a criação da banda da sala, sugira aos alunos uma apresentação na escola, 

ou até mesmo na rua. Os alunos podem tocar no horário da saída, por exemplo, quando os familiares 

forem buscar os alunos, em frente do portão da escola. Se possível, registre a apresentação com uma 

câmera de vídeo ou um gravador (pode ser de celular, caso não haja esses equipamentos na escola), 

para que depois possam rever o resultado do trabalho que realizaram. 

 

Aferição do objetivo de aprendizagem 

A avaliação do processo de aprendizagem pode ser realizada por meio das atividades 

propostas nesta sequência didática e deve considerar o desenvolvimento individual de cada um dos 

alunos.  
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Em um primeiro momento, espera-se que os alunos sejam capazes de entender como a música 

pode ter várias possibilidades de apreciação, pois gostar de um estilo não exclui a possibilidade de 

gostar de outros. A ampliação do repertório do aluno é um dos objetivos fundamentais da disciplina 

de arte.Em um segundo momento, também, é esperado que os alunos desenvolvam habilidades para 

o fazer musical em grupo, ampliando a percepção e o conhecimento musical. 

 

Questões para auxiliar na aferição 

Além das atividades propostas nesta sequência didática, algumas questões podem ser 

utilizadas para aferir a aprendizagem dos alunos em relação aos objetivos de aprendizagem aqui 

explorados. Por exemplo:  

1. Defina o que é forma musical. 

2. Comente como foi, para você, o processo de criação musical desenvolvido em sala.  

 

Gabarito das questões 

1. Espera-se que os alunos respondam que forma musical é a organização dos elementos de uma 
peça musical. Essa organização traz coerência à composição, de modo que o ouvinte seja capaz de 
reconhecer, por exemplo, um tema, retomado ao longo da peça musical. 

2. Espera-se que os alunos comentem como foi trabalhar com música em grupo e reflitam como essa 
atividade pode auxiliar no desenvolvimento da percepção, na melhora da execução, na 
sociabilidade, na interação e acolhimento entre os alunos, além de trabalhar elementos musicais 
de forma prática. 

 


