
 

 

Material Digital do Professor 

Arte – 7º ano 

4º bimestre – Plano de desenvolvimento 

Bimestre 

 

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

apresentar aos estudantes 

Fontes impressas 

CASCUDO, L. da C. Dicionário do Folclore Brasileiro. 12ª edição. São Paulo: Editora Global, 

2012. 

SUASSUNA, A. O auto da compadecida. 36ª edição. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2014. 

FRAGATA, C. João, Joãozinho, Joãozito. Ilustrações de Simone Matias. Rio de Janeiro: 

Galera Record, 2016. 

PRANDI, R. Contos e lendas afro-brasileiros. São Paulo: Companhia das Letras, 2007.  

Fontes digitais 

CORAL das Lavadeiras de Almenara. Disponível em <http://coraldaslavadeiras.com.br/site2/>. 

Acesso em: 2 out. 2018.  

TESAURO de Folclore e Cultura Popular Brasileira. Disponível em: 

<http://www.cnfcp.gov.br/tesauro/>. Acesso em: 2 out. 2018. 

 

7. Projeto integrador 

O projeto integrador é uma ferramenta que pretende auxiliar o professor na 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 

contemplar a realidade na qual o aluno está inserido. 

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

conhecimento e habilidades que constam no Plano de desenvolvimento, assim como tem o objetivo 

de favorecer o desenvolvimento das seguintes competências gerais da Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC).  

http://coraldaslavadeiras.com.br/site2/
http://www.cnfcp.gov.br/tesauro/
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1. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural 

e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo a colaborar para a construção de uma 

sociedade justa, democrática e inclusiva.  

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 criar soluções (inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos 

das diferentes áreas.   

3. Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e também 

participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural.   

4. Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita), corporal, visual, 

sonora e digital –, bem como conhecimentos das linguagens artística, matemática e científica, para se expressar 

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

levem ao entendimento mútuo.   

5. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, 

significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as escolares) para se comunicar, acessar e 

disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida 

pessoal e coletiva. 

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 exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, 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, a consciência 

socioambiental e o consumo responsável 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, compreendendo-se na diversidade 

humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com elas.  

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

promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de 

indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de 

qualquer natureza.  

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

determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e 

solidários.  

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

O tema deste projeto é canto coral. Além de articular diferentes áreas do conhecimento e 

oferecer aos alunos a possibilidade de desenvolver habilidades e conceitos diversificados, a escolha 

desse tema visa ampliar a autonomia deles e as percepções sobre o mundo em que vivem.   
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Título: Arte e tecnologia 

Tema Canto coral 

Problema central enfrentado O que o coro pode revelar sobre a comunidade? 

Produto final 
Exposição de vídeo ou áudio de um coral escolhido pela turma, acompanhado de um 
cancioneiro e textos explicativos.  

 

Justificativa 

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

a de História. Para isso, serão pesquisadas diferentes formas de canto coral. Nas atividades os 

estudantes serão convidados a apresentar uma exposição, após realizar um audiovisual sobre um 

grupo de coral, que deve ser acompanhado de um cancioneiro e de textos contendo informações a 

respeito de seu contexto.  

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

Você também pode selecionar outros artistas ou fontes, com os quais tenha mais familiaridade ou de 

sua preferência, e adaptar as atividades como melhor lhe convier. O importante é sempre manter o 

encaminhamento de acordo com os objetivos e as habilidades indicados logo abaixo. 

 

Objetivos  

• Identificar os contextos em que ocorre o canto coral.  

• Compreender aspectos da relação entre música e comunidade. 

• Utilizar recursos tecnológicos e registrar as pesquisas em áudios e vídeos. 

 

Habilidades em foco 

Disciplina Unidades temáticas Objetos de conhecimento Habilidades 

Arte Música Contextos e práticas 

(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. 
(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. 
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Duração 

3 Etapas 

 

Material necessário 

Etapa 1 – Nenhum.  

Etapa 2 – Computador, aparelho celular com câmara. Papel sulfite A4, lápis e caneta. 

Etapa 3 – Arquivos produzidos pelos estudantes, cancioneiro, textos produzidos pelos estudantes, 
computador, projetor de imagens ou monitores, caixas de som, entre outros materiais que os alunos 
possam sugerir para produzir a exposição. Caderno, lápis e caneta.  

 

Etapa 1 – Canto e vida em comunidade 

Duração: 45 minutos 

Material e recursos necessários: nenhum. 

Organização do espaço: roda de conversa e alunos organizados para cantarem juntos.  

  

 

 

 

 

Artes integradas 

Contextos e práticas  

(EF69AR31) Relacionar as 
práticas artísticas às 
diferentes dimensões da vida 
social, cultural, política, 
histórica, econômica, 
estética e ética. 

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. 

História 
História: tempo, espaço e 

formas de registros 

Formas de registro da história e da 
produção do 

conhecimento histórico 

(EF06HI02) Identificar a 
gênese da produção do 
saber histórico e analisar o 
significado das 
fontes que originaram 
determinadas formas de 
registro em sociedades e 
épocas distintas.  
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Parte 1 

Organize os estudantes em roda e comece a aula levantando a percepção que eles possuem 

das relações entre músicas tradicionais, contexto e comunidade. Você pode orientar a conversa com 

as perguntas a seguir: 

• “Você já pensou como se relaciona com músicas tradicionais – como canções de ninar, de 
brincadeiras ou música litúrgica –, na vida cotidiana? Encoraje os estudantes a falarem a 
respeito do interesse que têm e como percebem essas manifestações no cotidiano. Peça 
que façam relatos a esse respeito.  

• “A quais situações essas músicas estão geralmente associadas?” Mostre que, em geral, as 
músicas tradicionais estão ligadas a contextos específicos: familiares, escolares, religiosos. 
Diga também que as músicas normalmente são cantadas por pessoas próximas. 

Em seguida, peça aos estudantes para escolherem uma música de modo consensual para 

cantarem juntos. Diga que pode ser uma canção de ninar, uma música relacionada a uma brincadeira 

da infância ou ainda uma que tenha um significado especial para eles. Procure contextualizar a música 

escolhida pela turma, mostrando de que modo a letra e a música se referem ao contexto no qual a 

ouviam. 

Comente que o canto coral é um elemento de integração e socialização entre os membros de 

uma comunidade. Diga que cantar junto pode ser um fator de união, reforça os vínculos e contribui 

para a construção de objetivos comuns. Após dizer isso, peça que cantem juntos. 

Nesse momento, oriente os estudantes a criarem uma voz coletiva. Faça com que percebam 

que existem diferenças entre as vozes e que eles precisam encontrar um equilíbrio para alcançar o 

objetivo da atividade. 

Crie um ambiente solidário e descontraído. 

Lembre-se de filmar o exercício e guardar o registro no portfólio. Anote em seu diário de bordo 

o encaminhamento dessa aula. 

 

Etapa 2 – Pesquisa, captação, edição 

Duração: 225 minutos 

Material e recursos necessários: computador, aparelho celular com câmara. Papel sulfite A4, lápis e caneta.  

Organização do espaço: Roda de conversa e laboratório de computação da escola.  

Parte 1 

Antes de iniciar a aula, organize os estudantes e leve-os até o laboratório de informática da 

escola. Em seguida, já no laboratório e com todos acomodados, recorde com eles que o canto coral 

reforça vínculos comunitários e que, em geral, está relacionado a um contexto específico.  



 

 

Material Digital do Professor 

Arte – 7º ano 

4º bimestre – Plano de desenvolvimento 

Bimestre 

 

Em seguida, explique que o projeto consiste em identificar alguns contextos nos quais o canto 

coral ocorre, fazer um registro em áudio ou vídeo, levantar documentos sobre um coral, elaborar um 

cancioneiro e um texto, para apresentar numa exposição.  

Você pode apresentar uma organização do trabalho em itens, como a seguir: 

• identificar contextos em que existem corais: domésticos, laborais, esportivos, religiosos, 
etc.; 

• selecionar um coral próximo à escola ou na região e que seja possível visitá-lo, para 
produzir áudios e/ou vídeos; 

• realizar a pesquisa a respeito desse coral, propor e produzir as gravações de audiovisuais 
ou áudios; 

• elaborar um cancioneiro com as músicas do coral escolhido e criar uma documentação de 
modo que outras pessoas possam acessar e que seja a memória de um grupo da 
comunidade; 

• realizar uma exposição com o material reunido. Diga que esse item será tratado mais 
adiante, em outra aula. 

 

Para começar, solicite aos estudantes que nesta aula utilizem os computadores para realizar 

uma pesquisa a respeito dos corais e dos contextos em que ocorrem. Nesse momento, explique a 

importância da confiabilidade das fontes de informação. Diga que existem sites que apresentam 

informações sobre os corais e sites que pertencem aos corais e por isso são, em geral, mais confiáveis. 

Oriente os estudantes a anotarem as informações que considerarem mais relevantes.  

Em seguida, peça aos estudantes para escolherem um coral que esteja próximo à escola e que 

possa ser visitado e gravado. Oriente os estudantes na organização da primeira visita, que deve ser 

feita até a próxima aula. Durante a visita, aconselhe-os a reunir o máximo de informação sobre o grupo, 

por meio de fôlderes, folhetos, lista de músicas que o coral costuma apresentar, etc. Converse com os 

estudantes também sobre a possibilidade de os pais ou responsáveis auxiliarem no traslado, caso seja 

necessário, ou proponha uma saída coletiva com a sua participação. 

Por fim, diga aos alunos que eles devem elaborar o cancioneiro ao longo do projeto e que essa 

é uma forma de criar memória sobre a história de um grupo. Advirta-os a não deixarem para a última 

hora. Explique que um cancioneiro é um conjunto de canções. Diga que o título das músicas eles 

encontram em folhetos e outros impressos distribuídos pelo grupo e que para conseguir as letras, 

autoria, duração, eles podem recorrer à internet.  

Lembre-se de anotar em seu diário de bordo o encaminhamento dessa aula. 

  



 

 

Material Digital do Professor 

Arte – 7º ano 

4º bimestre – Plano de desenvolvimento 

Bimestre 

 

Parte 2 

Antes de levar os estudantes para o laboratório de informática da escola, peça a eles que 

reúnam o material obtido na primeira visita. No laboratório, pergunte o que eles conseguiram obter 

na primeira visita: folhetos, fôlderes de apresentações do grupo, lista de músicas, entre outros. Auxilie-

os a organizar e classificar esse material. Em seguida, solicite que, baseados nos itens levantados, 

comecem a elaboração do cancioneiro relacionado ao grupo pesquisado. 

Oriente os estudantes durante a pesquisa do cancioneiro, com as perguntas a seguir: “É 

possível identificar nos materiais recolhidos as músicas cantadas pelo coral?”; “Quais?”; “Quem são os 

autores?”; “Qual o gênero musical do coral?”; “A que contexto ele está associado?”. Caso não tenham 

conseguido muitos materiais, peça que pesquisem mais informações sobre o grupo no site oficial do 

coral ou em sites que apresentam informações sobre corais semelhantes. 

Converse com os estudantes sobre a segunda visita. Explique que eles devem entrar em 

contato com o coral por mensagem eletrônica ou por telefone, perguntando se há possibilidade de 

realizar uma gravação.  

Lembre os alunos de guardarem o material coletado no portfólio e anote o encaminhamento 

da aula no seu diário de bordo. 

Parte 3 

Na sala de aula, peça aos estudantes que recuperem o material que conseguiram obter na 

primeira visita. Eles devem ler em voz alta cada um dos textos e enquanto isso um colega anota na 

lousa as informações principais, como contexto no qual o grupo se insere, a relação que tem com a 

comunidade, o gênero musical que costumam cantar, o número de integrantes do coral, o modo de 

organização, músicas que costumam cantar nas apresentações, entre outras informações que 

considerem importantes para compreender o grupo. 

Distribua uma folha de papel A4 para cada estudante. 

Com as informações disponíveis a todos, solicitem que elaborem um texto individualmente. 

Esse texto deve abordar as características do coral, o contexto em que ele está e as músicas que ele 

costuma apresentar ao público. A depender do coral escolhido, comente que seria interessante 

relacionar as letras das canções e os modos de cantar ao contexto.  

Prepare então os estudantes para a segunda visita. Diga que nesta visita eles devem estar 

equipados para realizar a gravação, que pode ser feita em aparelhos celular, em áudio ou vídeo. 

Explique que eles devem considerar outros fatores para obter um bom resultado, como iluminação e 

isolamento acústico, quanto mais o espaço for adequado, melhor. Se o intervalo entre as aulas for 

muito pequeno ou haja possibilidade de realizar mais de uma gravação do grupo, dê mais tempo para 

as gravações. Você pode oferecer a opção aos alunos de levarem os arquivos em discos físicos, como 

pen-drive, hd, etc., enviar por mensagem ou ainda enviar para um serviço gratuito de nuvem na 

internet.  
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Lembre os alunos de guardarem o registro no portfólio e anote em seu diário de bordo o 

encaminhamento dessa aula. 

Parte 4 

Antes do início da aula, sugerimos que você instale os programas de licença aberta. Para isso, 

solicite a ajuda dos técnicos da escola e a autorização da direção. Eles serão úteis para edição dos 

áudios e dos vídeos. Você também pode utilizar outros programas já instalados nos computadores ou 

de sua preferência. 

Organize a turma e leve-os até o laboratório de informática da escola. Peça aos estudantes 

que executem os arquivos que conseguiram obter. Valorize o material coletado e estabeleça a relação 

das músicas com os contextos em que estão inseridas. Comente que em muitos contextos o objetivo 

principal não é atingir um alto nível técnico musical, mas fomentar uma forma de vínculo entre os 

membros de um grupo.  

Peça então que escolham dentre os registros um conjunto de músicas que sejam significativas 

para o coral e que apresentem relação com o contexto em que o grupo está inserido. As músicas 

também devem compor uma sequência que os agrade. 

Explique que nesta etapa devem editar os arquivos para apresentar na escola. Oriente-os a 

fazer um uso racional da tecnologia e auxilie-os a nomear os arquivos de modo que após a aula ainda 

se recordem dos conteúdos. Avalie com os estudantes a necessidade de usar outras aulas para concluir 

esta etapa. 

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

encaminhamento dessa aula. 

Parte 5 

Nesta aula, explique aos estudantes que para finalizar esta etapa do projeto eles devem 

organizar os materiais que reuniram: gravações, textos elaborados por eles a respeito do coral; 

cancioneiro; folhetos e outros impressos.  

Converse com os estudantes sobre a seleção do espaço para a exposição: a sala de aula ou um 

espaço comum da escola. Sugira que analisem as características dos materiais a serem apresentados: 

documentos, textos, cancioneiro, vídeo com música. Peça que considerem a necessidade ou não de o 

lugar ser mais ou menos silencioso, mais ou menos luminoso, a depender do modo como quiserem 

expor. Os alunos devem avaliar também a necessidade de outros materiais para montar a exposição, 

como monitores ou projetor de imagens, caixas de som ou fones de ouvido, etc. Caso a opção seja por 

um espaço comum, oriente-os a obter autorização da direção e da coordenação.  

Sugira aos estudantes que pensem num modo criativo para montar a exposição. Primeiro, 

indique que eles devem criar um título para a exposição. Em seguida, peça a eles que realizem 

coletivamente a seleção do que será exposto. Você pode conduzir uma conversa com as perguntas a 
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seguir: “Quais recursos serão necessários para a exibição dos vídeos?”; “Eles serão projetados ou 

exibidos em mais de um monitor separadamente?”; “Serão disponibilizados fones de ouvidos ou as 

músicas serão ouvidas em caixas de som?”; “Como serão exibidos os documentos reunidos?”; “Em 

mesas, pregados à parede ou de outra forma?”; “Vocês disponibilizarão todos os textos que 

produziram sobre o grupo ou elegerão um que represente o grupo?”; “Haverá uma fala pública a 

respeito do coral ou vocês convidarão algum integrante para falar a respeito?”. 

Pode ser que seja necessário mais de uma aula para concluir esta etapa, a depender da 

organização dos alunos. Avalie e converse com os estudantes a esse respeito.   

Peça que convidem amigos, familiares e o coral para exposição. 

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

encaminhamento dessa aula. 

 

Etapa 3 – Apresentação dos áudios, dos vídeos e do coral dos estudantes 

Duração: 90 minutos 

Material e recursos necessários: arquivos produzidos pelos estudantes, cancioneiro, textos produzidos pelos 
estudantes, computador, projetor de imagens ou monitores, caixas de som, entre outros materiais que os alunos 
possam sugerir para produzir a exposição.  

Organização do espaço: roda de conversa. Organização e produção do evento. Palco em que os estudantes 
possam realizar apresentação do coral. 

Parte 1 

No dia da abertura da exposição, solicite aos alunos que cheguem pelo menos três horas antes 

para montar a exposição, já tendo providenciado todos os materiais e eventuais autorizações da 

escola, quanto ao uso de espaço e de equipamento. Peça também que estejam preparados para 

produzir os registros do evento, por meio de fotografias e pequenos vídeos. Como modo de continuar 

a investigação, sugira a eles que entrevistem os colegas. Aproveite a ocasião para elogiar suas 

conquistas e mantê-los estimulados e confiantes para o momento da apresentação.  

Como ampliação do projeto, você pode propor aos estudantes que criem e mantenham um 

blog com os materiais que conseguiram reunir sobre o coral que escolheram estudar e assim 

estabeleçam um vínculo mais duradouro com o coral e sua comunidade. 

Após a apresentação, organize os alunos em roda, para uma conversa descontraída em relação 

ao que aprenderam durante esse projeto integrador. Pergunte como eles se sentiram em relação à 

apresentação.  
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Parte 2 – Avaliação e autoavaliação 

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

alunos. Em Arte, consideramos que esses recursos sirvam para garantir principalmente o 

acompanhamento constante do processo de aprendizado e não ser apenas um indicativo de aprovação 

e reprovação. Seu caráter formativo requer registros. Sendo assim, sugere-se que o professor registre, 

por meio de textos, fotografias e filmes, falas e comportamentos dos alunos, a fim de identificar a 

relação que estabelecem com os objetos do conhecimento e do envolvimento que têm 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 autoavaliação, além de contar parte da 

história escolar dos alunos. 

Nesta etapa, os alunos devem fazer uma reflexão em relação ao que aprenderam neste projeto 

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

e abrir um debate coletivo.  

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

eles copiem os itens e avaliem e se autoavaliem, 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;  

• contato com o público na apresentação;  

• perguntas intrigantes para manter o interesse do público.  

 

Sugira que o momento da 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 percepção 

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

 

 



 

 

Material Digital do Professor 

Arte – 7º ano 

4º bimestre – Plano de desenvolvimento 

Bimestre 

 

Para saber mais – aprofundamento para o professor 

ARROYO, A. Canto coral e a função social. Estados Unidos: Bibliolife, 2009.  

SESC. Sonoros ofícios. Cantos de trabalho. Disponível em: 

<http://www.sesc.com.br/wps/wcm/connect/fcf9716e-5246-4c12-bf72-

0f25e630ae69/catalogo+Sonora+Brasil_Cantos+Oficios.pdf?MOD=AJPERES&CONVER

T_TO=href&CACHEID=fcf9716e-5246-4c12-bf72-0f25e630ae69>. Acesso em: 26 set. 

2018. 
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