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Além da atenção à participação dos estudantes nas discussões e atividades, é importante que 

você crie uma rotina de registro no diário de bordo e nas fichas de acompanhamento das 

aprendizagens sugeridas tanto no material impresso como no material digital. As fichas sugerem 

aspectos a serem avaliados, a partir de indicadores e perguntas orientadoras. Ainda assim, é 

considerando a própria realidade que você vai escolher quais fichas usar e verificar a necessidade de 

produzir novas fichas, contemplando aspectos diferentes dos apresentados.  

Utilizar os roteiros de avaliação, o diário de bordo, as fichas de acompanhamento e o 

portfólio como instrumentos que auxiliem no acompanhamento do aprendizado dos estudantes, 

revisitando-os com certa periodicidade, permite reorientar suas práticas em sala de aula, tendo um 

olhar tanto para o todo da turma como para cada estudante. 

 

6. Fontes de pesquisa para uso em sala de aula ou para 

apresentar aos estudantes 

Fontes impressas 

SCHAFER, Murray. O ouvido pensante. São Paulo: UNESP, 1991.  

SCHAFER, Murray. A afinação do mundo. São Paulo: UNESP, 2001. 

WISNIK, José Miguel. O som e o sentido. São Paulo: Companhia das Letras, 2017. 

 

7. Projeto integrador 

O projeto integrador é uma modalidade didática organizativa que prioriza a construção da 

autonomia dos estudantes por meio da ampliação do conhecimento a respeito dos assuntos 

abordados nas diferentes disciplinas, conectando saberes, promovendo debates e incentivando a 

formação de um cidadão crítico.  

A organização interdisciplinar dos conteúdos e habilidades favorece o fortalecimento da 

competência pedagógica ao adotar estratégias dinâmicas, interativas e colaborativa, associadas aos 

temas contemporâneos, tornando a aprendizagem mais significativa e desafiadora para o aluno.   

A aplicação do projeto integrador exige atenção na prática docente no cotidiano escolar, 

considerando a necessidade de pensar e agir de uma perspectiva integradora e ao mesmo tempo de 

contemplar a realidade na qual o aluno está inserido. 

Esta coleção propõe um projeto integrador por bimestre, com o intuito de mobilizar objetos 

de conhecimento e habilidades que constam no Plano de desenvolvimento e de favorecer o 

desenvolvimento das seguintes competências gerais da Base Nacional Comum Curricular (BNCC).  
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1. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social e 

cultural para entender e explicar a realidade (fatos, informações, fenômenos e processos linguísticos, culturais, 

sociais, econômicos, científicos, tecnológicos e naturais), colaborando para a construção de uma sociedade 

solidária.  

2. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a 

investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar 

hipóteses, formular e resolver problemas e inventar soluções com base nos conhecimentos das diferentes 

áreas.   

3. Desenvolver o senso estético para reconhecer, valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e 

culturais, das locais às mundiais, e também para participar de práticas diversificadas da produção artístico-

cultural.   

4. Utilizar conhecimentos das linguagens verbal (oral e escrita) e/ou verbo-visual (como Libras), 

corporal, multimodal, artística, matemática, científica, tecnológica e digital para expressar-se e partilhar 

informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e, com eles, produzir sentidos que 

levem ao entendimento mútuo.   

5. Utilizar tecnologias digitais de comunicação e informação de forma crítica, significativa, reflexiva e 

ética nas diversas práticas do cotidiano (incluindo as escolares) ao se comunicar, acessar e disseminar 

informações, produzir conhecimentos e resolver problemas. 

6. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e 

experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas 

alinhadas ao seu projeto de vida pessoal, profissional e social, com liberdade, autonomia, consciência crítica e 

responsabilidade.  

7. Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, negociar e defender 

ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos humanos e a consciência 

socioambiental em âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si 

mesmo, dos outros e do planeta.   

8. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, reconhecendo suas emoções e as 

dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com elas e com a pressão do grupo.  

9. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e 

promovendo o respeito ao outro, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos 

sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de origem, etnia, gênero, 

idade, habilidade/necessidade, convicção religiosa ou de qualquer outra natureza, reconhecendo-se como 

parte de uma coletividade com a qual deve se comprometer.  

10. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e 

determinação, tomando decisões, com base nos conhecimentos construídos na escola, segundo princípios 

éticos democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários.  

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. BNCC Versão final – pp. 9-10  

Disponível em: <http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCCpublicacao.pdf> . Acesso em: 26 jul. 2018.  

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCCpublicacao.pdf
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 O projeto deste bimestre propõe trabalhar o conceito de paisagem sonora e a percepção 

auditiva, relacionando-os às diferentes paisagens geográficas. Além de articular áreas do 

conhecimento e oferecer aos estudantes a possibilidade de desenvolver habilidades e conceitos 

diversificados, a escolha do tema visa ampliar a autonomia deles e as percepções sobre o mundo em 

que vivem. 

Título: Arte e paisagem 

Tema Paisagem sonora 

Problema central 
enfrentado 

De que modo os sons podem identificar uma paisagem geográfica? 

Produto final Recriação de paisagem sonora com mídias digitais. 

Justificativa 

Neste bimestre, o projeto propõe integrar a disciplina de Arte, unidade temática Música, com 

a de Geografia. Para isso, será abordado o conceito de paisagem sonora, a fim de estimular a 

percepção dos sons relacionados às diferentes paisagens. Nas atividades, os alunos vão conhecer e 

explorar o conceito de paisagem sonora, por meio de atividades de escuta e de manipulação digital 

dos sons.  

A indicação de obras e artistas, assim como de outros materiais de apoio, é apenas uma 

sugestão. Você também pode selecionar artistas ou fontes com os quais tenha mais familiaridade ou 

com que se identifique mais e adaptar as atividades como melhor lhe convier. O importante é 

sempre manter o encaminhamento de acordo com os objetivos e as habilidades indicados a seguir. 

 

Objetivos  

• Identificar o conceito de paisagem sonora. 

• Explorar parâmetros musicais: timbre, duração, intensidade e altura. 

• Captar e manipular sons para criar paisagens sonoras. 
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Habilidades em foco 

Disciplina Unidades temáticas Objetos de conhecimento Habilidades 

Arte 

Música Elementos da 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. 

Artes integradas Arte e tecnologia 

(EF69AR35) Identificar e manipular 

diferentes tecnologias e recursos digitais 

para acessar, apreciar, produzir, registrar e 

compartilhar práticas e repertórios 

artísticos, de modo reflexivo, ético e 

responsável.    

Geografia 

Mundo do trabalho 
Transformação das paisagens 
naturais e antrópicas 

(EF06GE06) Identificar as características das 

paisagens transformadas pelo trabalho 

humano a partir do desenvolvimento da 

agropecuária e do processo de 

industrialização.  

Mundo do trabalho Transformação das paisagens 

naturais e antrópicas 

(EF06GE07) Explicar as mudanças na 

interação humana com a natureza a partir 

do surgimento das cidades.  

Duração 

3 etapas 

Material necessário 

Etapa 1 – imagens de diversas paisagens naturais (com árvores, rios, mar, entre outros) e de 

paisagens antrópicas (grandes centros urbanos, estradas com carros, etc.). Folha de papel A4, 

canetas e lápis variados.  

Etapa 2 – folha de papel A4, canetas e lápis variados. Ficha de classificação das paisagens e 

dos sons, equipamento para gravação de som. 

Etapa 3 – arquivos em áudio de paisagens sonoras. Equipamento para reprodução dos sons e 

equipamento para edição ou gravação dos sons. Caderno, lápis ou caneta. 
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Etapa 1 – Sons das diferentes paisagens geográficas  

Duração: 45 minutos. 

Material e recursos necessários: imagens de diversas paisagens, folha de papel A4, canetas e lápis variados.  

Organização do espaço: roda de conversa na sala de aula e sentados para realizar as anotações. 

Parte 1 

Organize os estudantes em roda e deixe folhas de papel A4 e lápis à disposição de todos. 

Inicie uma conversa a respeito do conceito de paisagem natural e de paisagem antrópica, mostrando 

as imagens aos alunos. Em um primeiro momento, peça a eles que observem atentamente as 

imagens e as descrevam. Você pode orientar a conversa com as seguintes perguntas: 

• “O que vocês veem nas imagens?” A resposta depende da leitura da turma. Espera-se 
que os alunos observem tanto a presença de elementos naturais quanto de elementos 
criados pelo ser humano. 

• “Quais das imagens apresentadas são paisagens naturais? Por quê? E quais são paisagens 
modificadas pelo ser humano? Por quê?” Espera-se que os alunos respondam com base 
nos elementos presentes nas imagens. Estimule os estudantes a pensar sobre os 
conceitos de Geografia e, com base na fala deles, explique que paisagem é tudo aquilo 
que conseguimos enxergar em um local. Paisagem natural é aquela que não sofreu a 
interferência do ser humano, enquanto paisagem antrópica possui predominância de 
elementos criados pelo ser humano, ou seja, sofreu interferência do ser humano. 

• “Que sons vocês imaginam que são mais recorrentes em cada uma dessas paisagens?”, 
“O que produz esses sons?”. Guie a conversa de maneira que os estudantes percebam 
que o tempo todo somos estimulados por sons e quase não os notamos separadamente 
– sons recorrentes produzidos por objetos, por máquinas, por nós, por outras pessoas, 
por animais e por elementos naturais. 

 

Depois dessa conversa inicial, peça aos alunos que reflitam sobre os sons que os cercam na 

sala de aula, promovendo uma atividade de percepção auditiva, que será importante para as 

próximas etapas do projeto. Para isso, oriente-os a fazer silêncio por algum tempo e a anotar na 

folha de papel A4 todos os sons que conseguem perceber no ambiente em que estão. Estimule-os a 

escrever os sons e o que os produzem: se um elemento natural ou algo criado pelo ser humano. 

Em seguida, converse com eles acerca do que imaginam ser uma paisagem sonora, buscando 

associar as ideias discutidas anteriormente sobre sons e paisagens. Pergunte a eles: “O que vocês 

acham que significa o termo ‘paisagem sonora’?”.  

Com base nas hipóteses levantadas pelos alunos, comente que uma paisagem sonora, 

segundo R. Murray Schafer (1933-), é formada por todos os sons quem compõem um ambiente, seja 

este um parque, uma sala de aula, um pátio, etc. Esses sons podem ser ou não agradáveis aos nossos 

ouvidos. Explique também que a escuta ativa, defendida pelo mesmo autor, nos ajuda a avaliar e a 

nos relacionar, do ponto de vista sonoro, com os ambientes que frequentamos.  
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Antes de terminar a aula, peça aos alunos que providenciem autorização dos pais ou 

responsáveis para realizar uma atividade de escuta exploratória fora do ambiente escolar e peça o 

consentimento da direção da escola. Explique que será um lugar próximo à escola, que você deve 

escolher previamente. 

Lembre os alunos de guardar aquilo que anotaram no portfólio e anote em seu diário de 

bordo o encaminhamento dessa aula.  

Etapa 2 – Paisagens geográficas e paisagens sonoras 

Duração: 90 minutos. 

Material e recursos necessários: ficha de classificação dos sons, equipamento para gravação de som, papel, 

lápis e caneta esferográfica.  

Organização do espaço: roda de conversa na sala de aula e organizados para explorar outros espaços fora da 

escola. 

Parte 1 

Inicie esta etapa retomando o que foi discutido. Verifique o que os alunos assimilaram em 

relação às paisagens naturais e antrópicas e ao conceito de paisagem sonora. É importante que eles 

tenham compreendido que cada paisagem é diferente e também possui sons característicos, que 

formam a paisagem sonora.  

Comente com eles que os sons das mais diversas paisagens possuem parâmetros, como 

timbre, duração, intensidade e altura. Explique aos alunos que timbre é a identidade sonora de cada 

som, é a “cor do som”, ou seja, é o que permite distinguir a própria voz da voz de um colega, por 

exemplo. A duração de um som é o tempo que ele permanece soando, como um grito bem 

demorado (som longo) e o som do impacto de um objeto ao cair no chão (som curto). A intensidade 

do som está relacionada à força, como o tique-taque do relógio (fraco) ou a buzina de um carro 

(forte). Já a altura é o que define se um som é mais agudo, como som de um apito, ou grave, como o 

som de um trovão.  

Após esse momento, peça aos alunos que montem em uma folha A4 uma tabela como a do 

exemplo a seguir. Você pode adaptar esse exemplo conforme as suas necessidades.  

 

Ficha de paisagens geográficas e sons 

Tipos de 

paisagem 

geográfica 

Sons 

encontrados 

Classificação dos sons 

Graves ou 

agudos  
Fortes ou fracos 

Longos ou 

curtos 
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Em seguida, com as autorizações da direção da escola e dos pais ou responsáveis, convide os 

estudantes a fazer uma experiência de escuta exploratória. Organize a turma para visitar um local 

próximo à escola, a fim de que eles possam analisar o tipo de paisagem (se antrópica ou natural) e 

quais são os sons presentes nela. O tipo de paisagem vai variar de acordo com o município em que se 

encontra a escola. Se houver a opção de visitar paisagens naturais e antrópicas, essas visitas podem 

ampliar ainda mais este projeto.  

Nesse primeiro momento, eles devem observar as características da paisagem geográfica, 

classificá-la em natural ou antrópica e escrever quais são os tipos de som encontrados que ouvem e o 

que ou quem os produz. Durante a escuta, é importante que os alunos permaneçam de olhos fechados, 

procurando se concentrar em um som por vez. Vale destacar que nesse momento a escuta deles deve 

estar totalmente direcionada ao timbre, já que eles buscam associar o material sonoro à sua fonte. 

Peça a eles que preencham a tabela conforme escutam os sons, ainda não se preocupando em 

classificar esses sons de acordo com sua altura, intensidade e duração. Essa classificação será feita 

posteriormente. Em seguida, oriente-os a ficar em silêncio e a gravar os sons da paisagem visitada, com 

a ajuda de um gravador ou de um aparelho celular.  

Lembre os alunos de guardar os registros da atividade e anote em seu diário de bordo o 

encaminhamento dessa aula.  

Parte 2 

De volta à escola, peça aos alunos que ouçam as gravações que fizeram e que completem a 

tabela, de acordo com as classificações pedidas. Ajude-os nesse momento a se concentrar em um som 

por vez, tentando exercitar ainda mais a escuta para que possam identificar os demais parâmetros 

sonoros. Se for preciso, retome com eles o que é cada parâmetro e ajude-os nessas classificações. 

Em seguida, converse com eles sobre a visita, perguntando: “Que tipo de paisagem 

visitamos?”; “Quais elementos da paisagem comprovam sua resposta?”; “Que sons você escutou que 

formam a paisagem sonora do local?”; “Foi fácil ou difícil ouvir esses sons?”. Deixe que eles consultem 

a tabela para que deem essas respostas, mas estimule-os a relembrar as sensações que a experiência 

da escuta proporcionou. 

Lembre os alunos de guardar os registros no portfólio e anote em seu diário de bordo o 

encaminhamento dessa aula.  

Etapa 3 – Composição com sons das paisagens  

Duração: 135 minutos. 

Materiais e recursos necessários: arquivos em áudio de paisagens sonoras. Equipamento para reprodução dos 

sons e equipamento para edição ou gravação dos sons. Folha de papel A4, lápis e canetas. 

Organização do espaço: roda de conversa, espaço para trabalho em grupo ou laboratório de informática da 

escola.  
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Caso a escola disponha de um laboratório de informática, leve os estudantes até lá, para 

realizar as atividades desta etapa. Se não for possível, realize os procedimentos em sala, usando 

aparelhos celulares.  

Parte 1 

Reorganize os alunos em roda e retome os conceitos de paisagem sonora, de paisagem 

natural e de paisagem antrópica. Reveja também os parâmetros do som: timbre, intensidade, altura 

e duração. 

Peça aos alunos que formem grupos de cinco integrantes para que conversem sobre os sons 

coletados e explique que, nesta etapa, eles podem usar todos os sons que encontraram e as 

gravações que fizeram. Em seguida, eles devem selecionar trechos das gravações realizadas para 

recriar a paisagem sonora do local visitado. Auxilie-os nessa seleção e no uso dos celulares ou dos 

computadores.  

Oriente a turma a transferir todos os arquivos digitais para o computador – se estiverem no 

laboratório de informática da escola – ou reunir todos os arquivos e encaminhá-los por mensagem 

para um mesmo celular – se estiverem em sala de aula. Se for mais conveniente, essa operação pode 

ser realizada antes do início desta etapa.  

Antes de propor uma composição, os grupos devem ouvir atentamente cada arquivo de 

áudio. Feito isso, eles podem recriar a paisagem sonora de duas formas: usando um aparelho para 

reproduzir os sons e outro para gravar ou baixar um programa de licença aberta para manipulação 

de sons no aparelho; ou manipulando os sons no computador do laboratório da escola. Determine 

um tempo para que os estudantes possam trabalhar na recriação da paisagem sonora, que também 

não deve ultrapassar três ou quatro minutos.  

Em seguida, os grupos vão apresentar a composição que criaram aos demais colegas, 

relacionando as composições ao local visitado. Oriente-os a caracterizar coletivamente os sons 

apresentados e a falar se esses sons são produzidos por elementos naturais ou pelo homem e de que 

forma esses sons nos afetam. É interessante que os alunos observem que cada um tem uma 

percepção auditiva diferente das paisagens sonoras, pois os sons que as compõem nos afetam de 

formas muito pessoais. Para estimular essa reflexão, após as apresentações, pergunte aos alunos: 

“As recriações das paisagens ficaram diferentes ou iguais?”; “Houve algum som selecionado por um 

dos grupos que não foi selecionado por outro? Por que isso aconteceu?”; “Quais foram os sons mais 

agradáveis a vocês? E os menos agradáveis? Por quê?”.  

Lembre os alunos de guardar as composições no portfólio e anote em seu diário de bordo o 

encaminhamento dessa aula.  

Parte 2 

Encerrada a edição dos áudios, solicite que cada grupo elabore um texto falando sobre a 

paisagem geográfica visitada (natural ou antrópica) e como a paisagem sonora a caracteriza. Se a 
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paisagem visitada pela turma tiver sido antrópica, você pode ampliar a reflexão pedindo aos alunos 

que escrevam de que forma a interferência do ser humano nessa paisagem pode influenciar a 

paisagem sonora do ambiente visitado, avaliando os impactos que isso causa àqueles que habitam o 

local. 

Ao final do projeto, pergunte aos alunos se eles estão mais atentos aos sons e o que aprenderam 

com esse projeto. Verifique se ficaram satisfeitos com o que criaram e proponha a eles mostrar as 

paisagens sonoras recriadas aos pais e responsáveis e enviá-las a amigos, pelo celular ou pelo 

computador. 

Lembre os alunos de guardar os textos no portfólio e anote em seu diário de bordo o 

encaminhamento dessa aula.  

Parte 3 

A avaliação e a autoavaliação são recursos valiosos para analisar o desenvolvimento dos 

alunos. Em Arte, consideramos que elas devem garantir principalmente o acompanhamento 

constante do processo de aprendizagem, e não ser apenas um indicativo de aprovação e reprovação. 

Seu caráter formativo requer registros, por isso, sugere-se que o professor, por meio de textos, 

fotografias e filmes, registre falas e comportamentos dos estudantes, a fim de identificar a relação 

que estabelecem com os objetos do conhecimento e do envolvimento que apresentaram nas 

atividades.  

Os alunos, por sua vez, devem organizar processos e produtos das atividades propostas – 

textos, desenhos, esculturas, fotografias impressas, arquivos digitais, etc. no portfólio. Esses 

registros, do professor e dos alunos, podem ser usados na avaliação e na autoavaliação, além de 

contar parte da história escolar da turma. 

Nesta etapa, os alunos devem fazer uma reflexão em relação ao que aprenderam no projeto 

integrador. Para iniciar, você pode fazer um resumo do que aconteceu durante o processo e abrir um 

debate coletivo.  

Em seguida, coloque na lousa os critérios que os estudantes devem avaliar individualmente. Peça 

que copiem os itens e realizem a avaliação e a autoavaliação segundo os critérios: elogio, critico e sugiro. 

Você deve adaptar a lista e os critérios de acordo com a turma e aquilo que foi desenvolvido no bimestre. 

Relação de itens que podem ser abordados na avaliação:  

• conteúdo proposto pelo professor;  

• atividades sugeridas pelo professor;  

• dedicação e participação individual do aluno;  

• envolvimento e participação da turma coletivamente;  

• colaboração dos colegas nas atividades em grupos;  

• cumprimento das tarefas coletivas e individuais;  
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• contato com o público na apresentação;  

• perguntas intrigantes para manter o interesse do público.  

Sugira que o momento de avaliação e autoavaliação comece com um elogio. Faça com que os 

alunos percebam as próprias conquistas e as soluções encontradas para superar algum tipo de 

dificuldade. Observe que a crítica deve ter por objetivo o aprimoramento dos processos e a 

percepção do que pode ser melhorado para todos. E, principalmente, incentive-os a propor soluções.  

Para saber mais – aprofundamento para o professor 

JEANDOT, Nicole. Explorando o universo da música. São Paulo: Scipione, 1997.  


