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Biomas brasileiros: memorial musical  

Duração: 2 aulas 

Referência do Livro do Estudante: Projeto 1 

 

Relevância para a aprendizagem 

As manifestações musicais trazem em si muitas referências relacionadas ao meio no qual são 

produzidas, desde aspectos sobre a cultura, sociedade, política e costumes, até características 

específicas da natureza local. Esta sequência didática aborda referências aos biomas brasileiros que 

podem ser encontradas na nossa música. 

 

Objetivos de aprendizagem 

• Estabelecer relações entre os biomas brasileiros e as canções que fazem referências a eles. 

• Pesquisar e conhecer músicas brasileiras. 

• Interpretar letras de músicas. 

 

Objetos de conhecimento e habilidades (BNCC) 

Unidades temáticas Objetos de conhecimento Habilidades 

Artes visuais 

Processos de criação 

(EF69AR06) Desenvolver processos de criação em artes visuais, 
com base em temas ou interesses artísticos, de modo 
individual, coletivo e colaborativo, fazendo uso de materiais, 
instrumentos e recursos convencionais, alternativos e digitais. 

Música 

Contextos e práticas  

(EF69AR16) Analisar criticamente, por meio da apreciação 
musical, usos e funções da música em seus contextos de 
produção e circulação, relacionando as práticas musicais às 
diferentes dimensões da vida social, cultural, política, histórica, 
econômica, estética e ética. 
(EF69AR18) Reconhecer e apreciar o papel de músicos e grupos 
de música brasileiros e estrangeiros que contribuíram para o 
desenvolvimento de formas e gêneros musicais. 

Elementos de linguagem 

(EF69AR20) Explorar e analisar elementos constitutivos da 
música (altura, intensidade, timbre, melodia, ritmo etc.), por 
meio de recursos tecnológicos (games e plataformas digitais), 
jogos, canções e práticas diversas de composição/criação, 
execução e apreciação musicais. 
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Desenvolvimento 
Aula 1 – Biomas brasileiros 

Duração: cerca de 45 minutos 

Local: sala de aula 

Organização dos alunos: em roda sentados em suas carteiras 

Recursos e/ou material necessário: computador ou celular com acesso à internet, conectado a caixas de som 

Atividade 1 – Conversa inicial (15 minutos) 

Antes de iniciar a aula, faça uma roda e converse a respeito dos biomas brasileiros. Peça que 

eles expliquem com suas palavras o que é um bioma. Para ajudar na resposta, faça outras questões, 

como: “Quais aspectos e características estão presentes em um bioma”? “Como se comportam fauna 

e flora dentro de um bioma?”. Lembre-os de que o Brasil possui seis biomas: Amazônia, Cerrado, Mata 

Atlântica, Caatinga, Pampa e Pantanal.  

Peça, então, que a turma se divida em seis grupos – um para cada bioma – tendo o cuidado de 

orientar que cada um deles tenha o mesmo número de integrantes. Então, informe aos estudantes 

que eles farão um trabalho artístico com o tema Biomas brasileiros: memorial musical, tendo como 

base canções que se relacionem com os biomas estudados ou citem elementos presentes nestes 

biomas, tais como nome de plantas e animais e modos de vida das sociedades que os habitam. Peça, 

então, que os grupos escolham os biomas com que queiram trabalhar. Se mais de um grupo se 

interessar por um mesmo bioma, você pode optar por um sorteio, para que todos sejam 

contemplados. 

 

Atividade 2 – Pesquisando os biomas (30 minutos) 

Peça, então, que façam um levantamento de características e aspectos de cada um dos biomas. 

Oriente-os a se dividirem dentro dos grupos, a fim de que cada subgrupo direcione a pesquisa para um 

aspecto do bioma, por exemplo: características geográficas; características climáticas; características 

hidrográficas; fauna; flora e os habitantes dos territórios. A pesquisa pode ser feita na biblioteca da 

escola, na sala de informática (se houver), em celulares com acesso à internet. 

Informe que eles devem fazer um registro do que levantaram para trazer para a próxima aula. 

Se eles sentirem necessidade, podem pedir orientações aos professores de Ciências e Geografia, para 

complementar a pesquisa. 
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Aula 2 – Biomas brasileiros em versos e música 

Duração: cerca de 45 minutos 
Local: sala de aula 
Organização dos alunos: em roda sentados em suas carteiras 
Recursos e/ou material necessário: computador ou celular com acesso à internet, conectado a caixas de som 

Ao iniciar esta segunda aula, converse em uma roda sobre como a arte – e em especial a música 

– pode trabalhar aspectos socioambientais, enaltecendo nossa riqueza natural, falando sobre os 

cuidados que temos de ter com ela, pontuando características específicas de um determinado bioma, 

como pássaros ou tipo de clima. Há diversos exemplos de canções que falam sobre o tema e essa será 

a pesquisa da turma: eles deverão levantar canções que falem sobre o bioma a que o grupo será 

responsável. 

Informe que cada grupo será responsável por eleger um artista que tenha forte relação com o 

bioma escolhido e fazer um levantamento das letras de suas composições, apontando a relação das 

canções com biomas brasileiros. Incentive a pesquisa, também, com músicos e compositores da sua 

região. Caso os estudantes tenham dificuldades em encontrar esses artistas, dê algumas dicas, como: 

• Tom Jobim e a Mata Atlântica; 

• Luiz Gonzaga e a Caatinga; 

• Vitor Ramil e os Pampas; 

• Elomar e a Catinga; 

• Helena Meirelles e o Pantanal; 

• David Assayag e Zezinho Corrêa (Grupo Carrapicho) e a Amazônia. 

Terminada a pesquisa, informe que os grupos devem planejar um memorial na escola para 

apresentar os artistas escolhidos e os biomas estudados. Escolha com a turma um espaço que achem 

adequado para montar o memorial e peça permissão previamente à coordenação da escola para uso 

do espaço. De preferência, esse espaço deve ser coberto, para que o memorial fique exposto para a 

comunidade escolar por pelo menos uma semana. 

Nos 10 últimos minutos da aula, peça que os grupos combinem entre si, como montarão o 

memorial. Informe que nele deve conter elementos visuais, como imagens, textos das canções, 

fotografias dos biomas e do artista pesquisado, intervenções artísticas como colagens, pinturas, 

desenhos, entre outros. Peça para que o grupo combine a estratégia adotada para que cada um dos 

integrantes fique responsável por uma tarefa e para que o grupo traga os materiais necessários para 

a montagem do memorial. 
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Aula 3 – Biomas brasileiros: memorial musical 

Duração: cerca de 45 minutos. 
Local: sala de aula. 
Organização dos alunos: quatro grupos de alunos, organizados com as mesas em conjunto.  
Recursos e/ou material necessário: revistas e jornais, tesoura com pontas arredondadas, cola em bastão, cola branca, 
cartolina, canetas hidrográficas de diversos tamanho de ponta e cores lápis colorido, papel cartão ou cartolina cortada 
em quatro partes, papéis coloridos de diferentes texturas, furador, barbante, linhas, lãs, agulhas grossas com pontas 
arredondadas, fitas, adesivos, papeis coloridos, retalhos, rendas e outros materiais que acarem interessante. 

Antes de se dirigirem ao espaço escolhido para montar o memorial, peça que os grupos se 

reúnam e separem todos os materiais necessário para a sua montagem. Todas as imagens que farão 

parte do memorial devem já estar impressas. Por fim, peça que se organizem de forma que o trabalho 

não atrapalhe as aulas das demais turmas. 

Passadas as orientações gerais, dirija-se com a turma para o espaço reservado. Divida esses 

espaços a fim de que cada grupo ocupe uma parte. E peça que comecem a montagem. Você deve 

observar a montagem e só interferir se houver necessidade de orientar alguma tomada de decisão. 

Depois de montada, você pode combinar com a turma e com a coordenação um dia para que 

os grupos apresentem as músicas trabalhadas à comunidade escolar, durante o intervalo ou na hora 

da saída. Nesse dia, os integrantes também podem interagir com os visitantes, falando sobre os biomas 

e os artistas pesquisados, sobre o processo de criação do memoria, entre outros assuntos. 

 

Material de apoio 

Biomas brasileiros. Nova Escola, 1º ago. 2010. Disponível em: 

<https://novaescola.org.br/conteudo/3311/biomas-brasileiros>. Acesso em 9 nov. 

2018. No site da há sugestões para pesquisa sobre os diferentes biomas do Brasil.  

Paulo Bira. Brasileirinhos – música para os bichos do Brasil. Disponível em: 

<https://brasileirinhos.bandcamp.com/> Acesso em 9 nov. 2018. No site você 

encontra diversas composições do músico paulista Paulo Bira a respeito de animais 

brasileiros. 

 

Aferição do objetivo de aprendizagem 

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

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

alunos. A participação nas aulas, a colaboração com o grupo e o respeito ao trabalho dos outros grupos 

são itens importantes na avaliação. 

https://novaescola.org.br/conteudo/3311/biomas-brasileiros
https://brasileirinhos.bandcamp.com/
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Questões para auxiliar na aferição 

1. Comente como foi a sua experiência de trabalhar o tema sobre meio ambiente por meio da música. 
Você já conhecia o artista trabalhado por seu grupo? O que achou do trabalho dele? O que 
aprendeu sobre o bioma ouvindo a música com atenção? 

2. A música pode ser usada para aprender sobre diversos assuntos, bem como para se manifestar a 
respeito de problemas vivenciados no país. Como o artista estudado por seu grupo, pode nos 
sensibilizar para problemas urgentes do Brasil por meio da música? Fale um pouco sobre este 
artista e o seu trabalho. 

 

Gabarito das questões 

1. Resposta pessoal. O estudante poderá mencionar a sua aproximação com o artista e o bioma 
trabalhados e indicar características presentes nas letras e nos gêneros musicais estudados. 

2. Espera-se que o estudante perceba que as manifestações artísticas são uma forma de 
conhecimento e que os artistas expressam as questões presentes em nossa sociedade, e podem 
nos sensibilizar para a ameaça de destruição de um bioma, como o cerrado por exemplo.  


