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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 cidadãos críticos.  

A organização interdisciplinar dos conteúdos e das habilidades favorece o fortalecimento da 

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

temas contemporâneos, tornando a aprendizagem mais significativa e desafiadora para os alunos. 

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

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

contemplar a realidade na qual os alunos estão inseridos. 

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 

favorecer o desenvolvimento das seguintes Competências gerais da Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC).  

1. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, 

cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e 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.  
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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.  

 

Neste projeto os alunos vão conhecer o monocórdio de Pitágoras e, com base em suas ideias, 

criarão um instrumento/experimento sonoro. Os estudantes serão convidados a criar composições 

musicais, podendo usar outros sons experimentais, bem como escrever essas composições por meio 

de partituras criativas. Ao passar por essas etapas da produção musical, os alunos irão executar suas 

músicas e gravá-las em áudio para apreciação coletiva da turma.  

 

Título: Monocórdio de Pitágoras 

Tema Proporções e produção de sons de diferentes alturas 

Problema central 
enfrentado 

Como o estudo das proporções matemáticas ajuda a compreender as diferentes alturas dos 
sons? 

Produto final Apresentação e gravação de uma canção realizada com o monocórdio. 

 

Justificativa 

Neste projeto, os estudantes terão a oportunidade de conhecer a importância dos experimentos de 
Pitágoras para a Música, e criar um monocórdio, produzindo sons de diferentes alturas por meio da 
exploração de proporções matemáticas. Desse modo, poderão tornar os conhecimentos da 
Matemática mais próximos de seu cotidiano e exercitar a curiosidade intelectual recorrendo à 
abordagem própria das ciências. 
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Objetivos 

• Compreender como o estudo da Matemática pode ajudar na definição de alguns 
conceitos musicais. 

• Construir um monocórdio, com base nos experimentos de Pitágoras, e localizar nele 
diferentes alturas do som; 

• Compor uma melodia e realizar sua escrita em uma partitura criativa; 

• Executar, gravar e apreciar a música criada, analisando os resultados obtidos. 

 

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. 

Arte 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 

Arte Música Notação e registro musical 

(EF69AR22) Explorar e identificar 
diferentes formas de registro musical 
(notação musical tradicional, partituras 
criativas e procedimentos da música 
contemporânea), bem como 
procedimentos e técnicas de registro em 
áudio e audiovisual. 

Arte Música Processos de criação 

(EF69AR23) Explorar e criar improvisações, 
composições, arranjos, jingles, trilhas 
sonoras, entre outros, utilizando vozes, 
sons corporais e/ou instrumentos acústicos 
ou eletrônicos, convencionais ou não 
convencionais, expressando ideias musicais 
de maneira individual, coletiva e 
colaborativa. 

Matemática Álgebra 
Grandezas diretamente 

proporcionais e grandezas 
inversamente proporcionais 

(EF09MA08) Resolver e elaborar problemas 
que envolvam relações de 
proporcionalidade direta e inversa entre 
duas ou mais grandezas, inclusive escalas, 
divisão em partes proporcionais e taxa de 
variação, em contextos socioculturais, 
ambientais e de outras áreas. 
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Duração 

6 etapas 

 

Material necessário 

Etapa 1 – vídeos (ou filmes) em que haja a execução de monocórdios. 

Etapa 2 – Cada grupo vai precisar de 1 pedaço retangular de madeira com 64 cm de 
comprimento e 10 cm de largura e pelo menos 3 cm de espessura; 2 parafusos de aproximadamente 
3 cm; fio de náilon ou corda de violão; 3 prendedores de roupa (de madeira); régua (e/ou fita 
métrica) e lápis (e/ou caneta de ponta fina); cola branca ou quente; chave de parafuso. 

Etapa 3 – monocórdio de cada grupo, régua, lápis preto, borracha, diapasão ou instrumento 

musical que produza alturas definidas. 

Etapa 4 – monocórdio de cada grupo, construído na etapa anterior, papel sulfite, lápis preto, 

lápis de cor, canetinhas, borracha, régua, gravador de áudio ou smartphone. 

Etapa 5 – monocórdio construído pelos alunos, gravador de áudio ou smartphone. 

Etapa 6 – registros realizados durante o processo.  

Importante: Algumas das etapas do processo de montagem envolvem o uso de ferramentas 

potencialmente perigosas e devem ser realizadas pelo professor ou sob sua direta supervisão, para 

evitar quaisquer acidentes. 

 

Desenvolvimento 

Etapa 1 – Contextualização: Pitágoras e o monocórdio  

Duração: 45 minutos. 

Material e recursos necessários: vídeos (ou filmes) em que haja a execução de monocórdios. 

Organização do espaço: alunos em roda. 

Inicie a aula perguntando aos alunos se eles sabem o que é um monocórdio e o que acham 

que a palavra significa. Deixe que respondam livremente e, em seguida, explique que se trata de um 

instrumento de uma só corda (“mono” significa “um” e “córdio” vem de “corda”). Comente que a 

criação desse instrumento é atribuída a Pitágoras, filósofo e matemático que viveu por volta do 

século VI a.C.  

Conta-se que Pitágoras nasceu em Samos, atualmente uma ilha da Grécia, e foi professor de 

Filosofia e Política. Além disso, realizou grandes contribuições paras as áreas da Matemática (há um 
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famoso teorema que leva seu nome até hoje), Medicina, Filosofia e Física. Por meio de estudos 

matemáticos e de seus experimentos com o monocórdio, Pitágoras percebeu uma relação entre o 

tamanho de determinada corda e a altura do som que ela produz ao vibrar.  

Se possível, apresente aos alunos vídeos em que pessoas estejam executando monocórdios. 

Comente que nas próximas aulas eles vão construir um monocórdio e passe a lista de materiais 

necessários. Avalie se há possiblidade de eles levarem alguns materiais ou se eles serão obtidos junto 

à escola. 

 

Etapa 2 – Construção do monocórdio 

Duração: 90 minutos. 

Material e recursos necessários: Cada grupo vai precisar de 1 pedaço retangular de madeira com 64 cm de 
comprimento e 10 cm de largura e pelo menos 3 cm de espessura; 2 parafusos de aproximadamente 3 cm; fio 
de náilon ou corda de violão; 3 prendedores de roupa (de madeira); régua (e/ou fita métrica) e lápis (e/ou 
caneta de ponta fina); cola branca ou quente; chave de parafuso. 

Organização do espaço: alunos em grupos. 

É aconselhável que você faça uma pesquisa na internet para consultar diferentes maneiras 

de construir um monocórdio. Assista a vídeos, procure instruções e certifique-se de fazer o seu antes 

de realizar o projeto com a turma. Dessa maneira você pode prever possíveis dificuldades por parte 

dos alunos e ajudá-los a encontrar soluções.  

Para a construção do monocórdio, leve para os alunos os pedaços de madeira já serrados no 

tamanho de cerca de 64 cm, conforme indicado. Use uma lixa para retirar as rebarbas. Será 

necessário um pedaço de madeira para cada grupo.  

Retome com eles o que foi conversado na aula anterior sobre Pitágoras, um dos pensadores 

que realizou estudos sobre a relação entre os sons e a matemática, utilizando um instrumento 

chamado monocórdio, que em grego significa “uma corda”. Suas descobertas nesse sentido 

contribuíram para a teoria musical e para a criação de muitos dos instrumentos que usamos hoje. 

Então, diga que eles irão construir um monocórdio simples nesta aula para, nas próximas, testarem 

alguns dos experimentos realizados por Pitágoras. 

Peça à turma que se organize em grupos de quatro ou cinco alunos e distribua os materiais 

para os grupos. Oriente-os na montagem e acompanhe de perto o uso das ferramentas, garantindo a 

segurança de todos os alunos. 

Para a construção, primeiro eles devem desmontar os prendedores e colar suas 

extremidades retas. Em seguida, dois desses pregadores (já colados), devem ser colados na superfície 

da tábua de madeira, cada um a cerca de dois centímetros das extremidades da tábua, de modo que 

fiquem alinhados. Os prendedores devem ficar a uma distância de 60 cm um do outro. 
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Feito isso, os grupos devem fixar os parafusos nas faces laterais, cada um de um lado e 

centralizados. Agora, devem passar o fio de náilon em torno de um dos parafusos, dando algumas 

voltas e amarrando. Depois, devem esticar o fio ao longo da tábua, passando pelos pregadores e 

puxando bem forte, dar duas ou três voltas no parafuso da outra extremidade e, para fixar, dar 

alguns nós. Certifique-se de que os grupos deixaram o fio bem esticado, para que possa produzir os 

sons que se espera desse instrumento. 

A seguir, devem utilizar o outro prendedor de roupas, já colado, como o “cavalete” do 

instrumento. O cavalete vai se movimentar entre o pedaço de madeira e o fio de náilon. Agora que o 

monocórdio está pronto, permita que os alunos o experimentem livremente. Na próxima aula eles 

poderão fazer as medições e marcações, tal como foram propostas por Pitágoras. 

Ao final, reúna os alunos e oriente uma conversa sobre essa aula, abordando o que eles 

descobriram, como foi montar o monocórdio e o que esperam das próximas aulas, quando usarão o 

instrumento para realizar os experimentos musicais. 

 

Etapa 3 – Cálculos e produção das diferentes alturas 

Duração: 45 minutos. 

Material e recursos necessários: monocórdio de cada grupo, régua, lápis preto, borracha, diapasão ou 
instrumento musical que produza alturas definidas. 

Organização do espaço: alunos em grupos. 

Peça aos alunos que se organizem nos mesmos grupos da aula passada e, com o monocórdio 

toquem a corda com os dedos, como se fosse a corda de um violão, prestando atenção ao som 

obtido. Peça que observem o som obtido com a corda solta de cada monocórdio.  

Comente que, em sua pesquisa com o monocórdio, Pitágoras observou que apertando a 

corda em diferentes partes e tocando-a obtinham-se sons diferentes. Assim, para realizar esse 

experimento com a corda, peça aos alunos que coloquem o cavalete feito com o prendedor de 

roupas entre a corda e a madeira, fazendo com que o cavalete pressione a corda, de baixo para cima, 

tornando o comprimento da corda solta menor. Diga para fazerem soar a corda algumas vezes, 

dedilhando uma vez com a corda pressionada e novamente com a corda completamente solta. 

Solicite que experimentem pressionar o cavalete em diferentes pontos do monocórdio e permita que 

eles compartilhem suas percepções a respeito do comportamento dos sons em relação ao 

comprimento da corda. É importante que eles percebam como comprimentos menores geram sons 

de alturas maiores.  

Em seguida, oriente-os a posicionar os cavaletes nos seguintes pontos ao longo do braço do 

monocórdio: ponto do meio, em seguida, na terça parte do instrumento e por último na quarta 

parte. É essencial que ouçam com atenção cada som produzido e observem as combinações dessas 

duplas de sons.  
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Feito isso, com o auxílio de uma régua, peça que marquem com um lápis preto na madeira os 

pontos que representam algumas frações, como 1/2, 1/3, 1/4, 2/5. Por exemplo, como a corda tem 

60 cm de comprimento, se marcarem um ponto na madeira com 20 cm de distância partindo de uma 

das extremidades, ela será correspondente à fração 1/3. Depois de anotadas as frações, os 

estudantes devem começar o exercício de experimentar a produção dos sons, por exemplo, se eles 

anotaram a fração 1/3, devem posicionar o cavalete nesse ponto e tocar os demais 2/3 do 

comprimento total da corda. É importante que eles percebam que em cada ponto em que a corda for 

pressionada, ela vai gerar um som diferente.  

Após as marcações, caso você domine algum instrumento musical ou saiba como funciona 

um diapasão, utilize-os para verificar quais notas os alunos estão produzindo com seus monocórdios. 

Feito isso, oriente os grupos a registrarem as diferentes notas que seus instrumentos produzem. É 

importante que eles percebam as proporções estabelecidas entre o comprimento da corda e a altura 

que ela produz ao vibrar.  

 

Etapa 4 – Compor uma música e criar uma notação musical 

Duração: 45 minutos. 

Material e recursos necessários: monocórdio de cada grupo, construído na etapa anterior, papel sulfite, lápis 
preto, lápis de cor, canetinhas, borracha, régua, gravador de áudio ou smartphone. 

Organização do espaço: alunos em grupos. 

Inicie a aula retomando as investigações de diferentes alturas produzidas pelos monocórdios, 

em seguida, retome com a turma o conceito de melodia. Diga que, nesta aula, os alunos devem criar 

melodias, utilizando as alturas obtidas com o uso do monocórdio e escrevê-las utilizando uma 

partitura criativa. 

Essas melodias serão cantadas e podem ser interpretadas com sílabas como “lá” ou “tá”, com 

vogais como “m” ou “z” ou até mesmo por meio da criação de uma letra. Após essa elaboração da 

melodia, os grupos devem definir se vão interpretá-la com o acompanhamento de percussão 

corporal, de sons da voz ou de objetos do cotidiano. Caso você ou algum dos alunos saiba tocar um 

instrumento convencional, apresente a possibilidade de este ser usado para acompanhar a canção. A 

música será gravada na aula seguinte. 

Levante os conhecimentos prévios dos alunos sobre partitura criativa e apresente sua 

definição e algumas possibilidades de utilização desta para a criação de melodias. Em seguida, os 

grupos devem criar uma partitura para a melodia, para que possam ensaiar a execução e tocá-la 

posteriormente. A partitura deve demonstrar como executar a melodia, o ritmo e as pausas. Nela 

podem ser usadas cores variadas. 

Reserve o tempo da aula necessário para a criação musical e a escrita da partitura, bem como um 
tempo para ensaio. Durante o processo de criação, permita que os alunos utilizem gravador de áudio 
ou smartphone para que possam trabalhar suas composições. É interessante que, mesmo com a 
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utilização de gravadores eletrônicos, os grupos registrem suas criações na partitura criativa durante o 
processo, e não deixem tudo para o final, já que a elaboração da grafia deve levar algum tempo. 

Ao final, reúna toda a turma e deixe que conversem sobre como foi a criação musical, quais 

descobertas aconteceram, como estão as composições, como resolveram a partitura da canção e 

como poderiam realizar a execução para a turma e a gravação dessas músicas. 

 

Etapa 5 – Gravação das composições e apreciação dos resultados 

Duração: 90 minutos. 

Material e recursos necessários: monocórdio construído pelos alunos, gravador de áudio ou smartphone. 

Organização do espaço: alunos em grupos. 

Parte 1 – Ensaio e gravação das músicas 

Com a canção criada e ensaiada, os grupos farão a execução da música para a turma. Caso 

seja possível, realize a gravação das canções, usando gravadores de áudio ou smartphones. Depois 

das apresentações os grupos poderão fazer uma apreciação dos áudios, analisar os resultados de 

suas produções e, caso haja oportunidade, apresentar as músicas para outras turmas ou para a 

comunidade escolar. 

Na apresentação, eles devem seguir a partitura que criaram na aula passada. Para a gravação 

é importante que no local haja silêncio ou o menor nível de ruído possível, para que o áudio possa 

ser gravado com clareza. 

 

Parte 2 – Audição das gravações e roda de conversa 

Após todos terem feito as apresentações e gravações, realize uma audição atenciosa com a 

turma toda dos áudios gravados. Peça que fiquem atentos aos resultados obtidos no processo, tanto 

os próprios quanto os dos colegas. 

A cada gravação ouvida, disponibilize alguns minutos para que todos comentem o que 

acharam da canção, do método de composição e gravação e se gostariam de acrescentar algo ao 

áudio ouvido. 

Ao final, reúna os alunos em uma conversa sobre todo o processo, desde a construção do 

monocórdio até a etapa final de audição das músicas criadas, estimulando-os a compartilhar suas 

descobertas mais interessantes e as dificuldades encontradas. 
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Etapa 6 – Avaliação e autoavaliação 

Duração: 45 minutos. 

Material e recursos necessários: registros realizados durante o processo.  

Organização do espaço: roda de conversa. 

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 estudantes, por sua vez, devem organizar processos e produtos das atividades propostas 

– textos, partituras, 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 estudantes 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 

colocar seus pontos de vista a respeito de cada uma das etapas, considerando a participação da 

turma, suas conquistas e dificuldades.  

Após finalizar seus comentários, permita que os alunos compartilhem seus pontos de vista. 

Neste momento, é interessante tomar nota de falas que julgar importantes e mediar a conversa para 

que a turma aborde todos os conceitos vistos, bem como todas as etapas de aprendizagem. Em 

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

que copiem e que avaliem os itens e, depois, se autoavaliem, segundo os critérios: elogio, critico e 

sugiro. Você deve adaptar a lista e os critérios de acordo com a turma e com o 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;  
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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 da 

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