ESCOLA: EMEF DR. JOÃO PEDRO DE CARVALHO NETO
PROFESSORA: ETELVINA
TURMA: 4º ANO A
PROJETO: VIVÊNCIAS CULTURAIS
Justificativa:
Atualmente nossa sociedade tem vivenciado um universo de comunicação verbal e visual.
Através dos meios de comunicação: internet, televisão radio e etc., nossos alunos entram em
contato com toda sorte de musica, vídeos, textos e imagens.
Se de um lado experimentam a facilidade de receber esta gama de informações com rapidez e
diversidade, do outro os colocam, muitas vezes, em contato diariamente com uma cultura banalizada e
empobrecida.
Cabe a escola oferecer atividades que coloquem nossos alunos em contato com nossa rica cultura,
bem como a cultura erudita pouco divulgada nos meios de comunicação.
Objetivos:
Meu objetivo principal ao trabalhar com meus alunos: música, poesia, arte e conhecimentos
gerais, é proporcionar a eles este contato com o legado dos nossos melhores compositores, artistas
plásticos e poetas, bem como através da pesquisa despertar o conhecimento atrás das descobertas.
Recursos materiais:
Aparelho de Som, Projetor, Computador na sala de aula, Cds de músicas, Sala de Informática para
pesquisa, Xerox, Materiais Escolares (lápis de cor, caderno, lápis, caneta)
Produto final:
Coletânea de atividades desenvolvidas pelos alunos, organizados em cadernos distintos de Poesia,
Música, Arte, Noticia e Conhecimento Gerais (intitulado como “Cultura”)
Duração :
Durante o ano letivo de 2013.
Desenvolvimento e Estratégias
O Projeto é incluído na Rotina Semanal, onde em cada dia da semana é utilizado um caderno (ex.
quarta-feira será trabalho Poesia). Os alunos trazem a pesquisa solicitada para o dia e são realizadas
leituras, discussões e debates nos quais os mesmos podem argumentar e opinar sobre o tema em pauta
Segue maior detalhamento sobre cada tema:
Em Musica os alunos estudam biografias; leem, analisam e ilustram as letras musicais; ouvem e
cantam; entram em contato com ritmos e estilos musicais.
Cantores e compositores estudados: Toquinho, Chico Buarque, Milton Nascimento.
Temas musicais: agua e seca, vida, natureza,
Ritmos: forro, sertanejo, samba, rap, marcha, gospel
Em Poesia os alunos estudam biografias e obras de grandes poetas, ilustram as poesias com obras
de arte também de artistas consagrados;
Poetas estudados: Vinicius de Moraes, Cecilia Meireles, Sergio Caparelli, Jose Paes, Manuel
Bandeira, Carlos Drummond entre outros;
Artistas: Tarsila do Amaral, Romero Brito, Candido Portinari, Vincent Van Gogh, entre outros
Em “Cultura”, ou Conhecimentos Gerais: o aluno é orientado como organizar uma pesquisa com
roteiro
Pesquisamos: biografias de famosos, temas, e lugares turísticos no Brasil, São Paulo e Mundo.
Avaliação Final: Apresentações, debates e auto-avaliação.

CLIQUE E CONHEÇA OS TRABALHOS

