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APRESENTAÇÃO 

 

No mundo onde não faltam estímulos proporcionados pela tecnologia, a sala 

de aula se tornou um espaço pouco atrativo, onde a maioria dos alunos se sente 

desmotivada para aprendera Língua Inglesa, pois o processo de ensino e 

aprendizagem, muitas vezes, ocorre em situações descontextualizadas, priorizando-

se o ensino de gramática.  

Uma opção para sair dessa realidade pouco estimulante é trazer a música 

para a sala de aula, incorporando-a as práticas pedagógicas. No caso da disciplina 

de Língua Inglesa, a música pode contribuir sobremaneira no processo de ensino e 

aprendizagem dos conteúdos, uma vez que proporciona não somente estímulos, 

mas desperta nos alunos sentimentos capazes de mudar sua postura diante de 

situações por eles vivenciadas, inclusive, contribui na sensibilização e permite que o 

ensino seja significativo, pois além de possibilitar ao educando uma aprendizagem 

que amplie a relação com formas de conhecer e interpretar a realidade, permite que 

o aprendiz adquira também conhecimentos linguísticos necessários para 

compreensão do gênero textual.  

Seguindo as ideias de Vicentini e Basso (2008) apud Ferraz e Audi (2013):  

Ao associarmos a música cantada à aprendizagem de LEM estamos 
propiciando situações enriquecedoras e organizando experiências que 
garantem a expressividade e aprendizagem de nossos alunos (...) Ou seja, 
aprender inglês através de músicas proporciona a vivência da linguagem 
musical como um dos meios de representação do saber construído pela 
interação intelectual e afetiva do educando com o contexto de cada canção 
ministrada. (2008, p. 5;6).  

 

Sendo assim, o estudo da Língua Inglesa com o uso do gênero textual música 

pode fazer com que a aprendizagem aconteça de forma mais real para o aluno, 

oportunizando o desenvolvimento de habilidades de leitura, oralidade e escrita e 

consequentemente a ampliação de vocabulário e conhecimentos linguísticos. “As 

músicas são exemplos de uma linguagem autêntica, memorável e rítmica” como 

defendem Ebong e Sabbadini (2006) apud Costa e Cristóvão sobre as vantagens ao 

utilizar a música no ensino de línguas.  

 

 



a) as músicas são exemplos acessíveis de inglês oral; b) as rimas permitem 
aos alunos exercícios de identificação de sons similares; c) a atmosfera 
agradável que a musicalidade traz faz com que o aluno sinta-se mais á 
vontade com o trabalho de pronúncia; d) a identificação das sílabas fortes e 
fracas ajuda na pronúncia da língua. (2007, p.66).  

 

Diante das solicitações dos alunos quanto à dificuldade na apropriação dos 

conteúdos de Língua Inglesa e o interesse em utilizar a música nas atividades em 

sala de aula, adveio a necessidade da elaboração de uma proposta que viesse 

atendê-los, de forma organizada e significativa, visando não só ao desempenho 

escolar, como também ao despertar do senso crítico e à tomada de decisão, em 

outras palavras, ela os auxilia na definição de metas para atingir seus objetivos, tais 

como: 

 Interpretar texto literário e letra de música, com o objetivo de 

desenvolver o gosto literário e estético, bem como debater questões sociais, 

valorizando a leitura como fonte de informação e prazer e como meio de acesso ao 

mundo do trabalho e dos estudos avançados.   

 Construir consciência linguística e crítica dos usos que fazem da língua 

estrangeira que está aprendendo;  

 Pesquisar, explorar, improvisar, compor e interpretar sons de diversas 

naturezas e procedências, desenvolvendo autoconfiança, senso estético crítico, 

concentração, capacidade de análise e síntese, trabalho em equipe com diálogo, 

respeito e cooperação.  

 

O GÊNERO MÚSICA  

 

A música é a mais antiga forma de expressão, mais antiga do que a 

linguagem ou a arte; começa com a voz e com a necessidade humana 

preponderante que os sujeitos têm de se dar aos outros.  

E da voz que se lança, o homem construiu, em seu desenvolvimento histórico, 

a música como uma linguagem artística, estruturada e organizada. Como uma forma 

de arte – cuja especificidade é ter o som como material básico, caracteriza-se como 

um meio de expressão e de comunicação. Meio de expressão, por objetivar e dar 



forma a uma vivência humana, e de comunicação, por revelar essa experiência 

pessoal de modo que possa alcançar o outro e ser compartilhada. Conforme Penna 

Caracterizando-se como uma linguagem artística, culturalmente construída, a 

música – juntamente com seus princípios de organização – é um fenômeno histórico 

e social. Desse modo, por exemplo, a civilização europeia, durante sua evolução, 

consolidou a música tonal, com base no sistema temperado, delimitando, entre todas 

as possibilidades sonoras, um certo leque de sons como “material musical” e 

estabelecendo as regras para sua manipulação. Segundo PENNA, apud FORQUIN 

[...] a escala de sete sons, a tonalidade etc. representam códigos formais 
aos quais a música ocidental obedeceu durante três séculos, e que opõem 
nitidamente à música dos outros continentes, que pode nos parecer 
incompreensível ou monótona simplesmente porque não se baseia nas 
mesmas convenções [...] FORQUIN (1982, p. 42). 

 

Vale salientar que, igualando nos semitons que são tomados como a menor 

distância “possível” entre os sons, condiciona a própria discriminação auditiva, 

gerando assim, dificuldade para a identificação de intervalos menores. No entanto, 

outros grupos criaram modelos distintos para a organização dos sons. Pode-se até 

dizer que o som naturalmente toca e faz as pessoas dançarem, como uma tendência 

universal do ser humano, o que poderia servir para explicar a “necessidade da 

música”: sua existência nas mais diferentes sociedades, em todas as épocas. 

Necessidade esta, respondida por formas concretas de organização dos sons, 

diferenciada no tempo (histórico) e no espaço (social). De tal modo, a compreensão 

da música, ou mesmo a sensibilidade a ela, tem por base um padrão culturalmente 

compartilhado na organização dos sons numa linguagem artística, padrão este que, 

socialmente construído, é socialmente apreendido – por meio da vivência, do 

contato do cotidiano, da familiarização - embora também possa ser aprendido na 

escola. 

Com base nessas afirmações, torna-se claro que o “ser sensível à música” 

não é uma questão mística ou de empatia, não se refere a uma sensibilidade dada, 

nem a razões de vontade individual ou de dom inato. Mas, na verdade, de uma 

sensibilidade adquirida, construída em um processo muitas vezes não consciente – 

em que as potencialidades de cada indivíduo são trabalhadas e preparadas de modo 

a reagir ao estímulo musical. Se o educador acreditar que a questão da 



sensibilidade é dada ou não de berço, ou que, em termos de música, não é 

necessário entender, basta escutar, o seu trabalho se tornará inútil.   

Por estar sempre presente no cotidiano das pessoas, a música é um 

instrumento valioso a ser utilizado pelo professor nas aulas de Língua Estrangeira. 

Ela pode ser trabalhada com o auxílio dos diversos veículos de comunicação (TV, 

CD, DVD, filmes, clipes karaokê, entre outros), tornando significativa a aula de 

Língua Inglesa com o auxílio da música, uma vez que esta é uma forma de 

expressão e interação entre as pessoas.   

 

A MÚSICA NA ESCOLA COMO ELEMENTO PEDAGÓGICO 

 

A música sempre esteve associada às tradições sociais e às culturas de cada 

época. Atualmente, o desenvolvimento tecnológico, aplicado às comunicações, vem 

modificando consideravelmente as referências musicais das sociedades pela 

possibilidade de uma escuta simultânea de toda produção mundial, por meio dos 

vários recursos tecnológicos (discos, fitas, rádio, televisão, computador, jogos 

eletrônicos, cinema, publicidade, entre outros). 

Como base nos estudos científicos, a música tem sido utilizada como forma 

de comunicação e entretenimento, revelando a expressão dos sentimentos de 

caráter cultural, social, político e religioso.  Há que se destacar que a música sempre 

esteve presente em todas as sociedades desde os tempos mais antigos. Em razão 

de sua característica subjetiva, a filosofia inclui a música entre as virtudes do ser 

humano (Pinker, 2001, p. 553). 

De fato, trata-se de uma arte extremamente rica e que dispõe de farto e vasto 

repertório, acessível em qualquer lugar do planeta: uma vez que a vida é cercada de 

sons e de músicas, é preciso aprender a ouvir e, se possível, também cantar e tocar. 

Dessa forma, ensinar ou aprender ouvindo música se dá em um acelerando. 

Os professores de Língua Estrangeira, por sua vez, sempre utilizaram a 

música como instrumento pedagógico, acreditando que com o uso deste recurso a 

aula poderia ser um estímulo para os alunos, tornando-a agradável e participativa. 

Tal se deve ao fato de que a música é um meio de comunicação que proporciona 

resultados satisfatórios envolvendo o aluno no processo de aprendizagem. 

 



Quando propomos trabalhos para serem desenvolvidos em sala de aula, é 
obvio que as disciplinas que tem mais proximidade com ela, que se 
ocupem, de algum ponto de vista, com os sons levarão certa vantagem na 
facilidade de aplicação e desenvolvimento dos trabalhos em relação a 
outras, mas isso não denota impossibilidades menos afinadas com a 
música. (FERREIRA, 2013, p. 25). 

 

Importante se faz lembrar que o professor deve refletir sempre sobre aquilo 

que lê, pois um trabalho proposto em uma disciplina que não aquela na qual é 

especialista poderá trazer-lhe novas ideias que sejam adequadas a sua área de 

atuação. O ato de educar e ensinar outras disciplinas com o auxílio da música é algo 

que pode ser feito de várias maneiras, uma vez que esta contribui para a formação 

do indivíduo como todo. Portanto, ouvir música, tocar, cantar, criar, falar, sobre 

música, ir a shows, fazer parte de um grupo musical são algumas das maneiras 

pelas quais acontece a interação entre jovens e música.  

Qualquer proposta de ensino que considere essa diversidade precisa abrir 

espaço para o aluno trazer música para a sala de aula, acolhendo-a, 

contextualizando-a e oferecendo acesso a obras que possam ser significativas para 

o seu desenvolvimento pessoal em atividades de apreciação e produção. A 

diversidade permite ao aluno a construção de hipóteses sobre o lugar de cada obra 

no patrimônio musical da humanidade, aprimorando sua condição de avaliar a 

qualidade das próprias produções e as dos outros. Conforme os PCNs:  

 

Para que a aprendizagem da música possa ser fundamental na formação de 
cidadãos é necessário que todos tenham a oportunidade de participar 
ativamente como ouvintes, intérpretes, compositores e improvisadores, 
dentro e fora da sala de aula. Envolvendo pessoas de fora no 
enriquecimento do ensino e promovendo interação com os grupos musicais 
e artísticos das localidades, a escola pode contribuir para que os alunos se 
tornem ouvintes sensíveis, amadores talentosos ou músicos profissionais. 
(PCNs, 1997, p. 77). 
 

A escola pode incentivar a participação dos alunos em shows, festivais, 

concertos, eventos da cultura popular e outras manifestações musicais. O gosto do 

professor pela música, aliado a um trabalho pedagógico ancorado em referenciais 

teóricos consistentes pode criar condições para uma apreciação rica e ampla, de tal 

modo que o aluno aprenda a valorizar os momentos importantes em que a música 

se inscreve no tempo e na história. 

Defendendo uma educação musical que contribua para a expressão – em 

alcance e qualidade – da experiência artística e cultural de nossos alunos, cabe 

adotar uma concepção ampla de música e de arte que, superando a oposição entre 



popular e erudita, procure aprender todas as manifestações musicais como 

significativas - evitando deslegitimar a música do outro, por meio da imposição de 

uma única visão. 

Nos termos de Penna (2012), a concepção de música e de arte que embasa a 

prática pedagógica se torna suficientemente ampla para abarcar a multiplicidade, 

indicando o diálogo como prática e princípio para lidar com a diversidade. O diálogo 

como princípio se baseia em uma concepção dinâmica de cultura, que a entende 

como “viva”, em constante processo. Se as linguagens artísticas – e suas diversas 

poéticas – são “historicamente construídas”, esta construção histórica não se 

encontra apenas atrás, em algum momento do passado, mas se processa também 

no momento presente, através das escolhas que os sujeitos fazem em relação às 

produções artísticas e a seu “consumo”. 

Seguindo a visão de Penna (2012) Alguns autores propõem o uso do termo 

interculturalidade, por considerarem que manifesta, de forma mais clara, o sentido 

de interação, troca, reciprocidade e solidariedade entre as culturas, uma vez que o 

diálogo entre as mais variadas manifestações artísticas, trabalhado em sala de aula, 

pode promover a troca de experiências e a ampliação do universo cultural dos 

alunos. 

Os documentos oficiais regem que a aprendizagem de uma Língua 

Estrangeira, neste caso, o Inglês contribui para o desenvolvimento educacional de 

maneira ampla, levando o aprendiz a adquirir não só um conjunto de habilidades 

linguísticas, mas o faz compreender como a linguagem funciona, inclusive na língua 

materna, além de fazer com que o indivíduo amplie sua visão de mundo, sua 

experiência de vida, e assim, pode valorizar e compreender a sua cultura e também 

outras. (PCNs 1998 p. 22, 23). 

 

Ainda de acordo com os PCNs: 

 
[...] promover uma apreciação dos costumes e valores de outras culturas, 
contribui para desenvolver a percepção da própria cultura por meio da 
compreensão da(s) cultura(s) estrangeira(s). O desenvolvimento da 
habilidade de entender/dizer o que outras pessoas, em outros países, diriam 
em determinadas situações leva, portanto, à compreensão tanto das 
culturas estrangeiras quanto da cultura materna. Essa compreensão 
intercultural promove, ainda, a aceitação das diferenças nas maneiras de 
expressão e de comportamento. (PCNs 1998 p. 37). 

 
 



Portanto, nosso objetivo com esse projeto é propiciar um ensino por meio do 

gênero textual música e ao mesmo tempo contribuir para que o aluno use 

adequadamente a linguagem, e possa expressar suas opiniões e sentimentos com 

uma maior argumentação em favor de suas ideias e analise e reflita sobre a sua 

realidade e a do mundo, podendo reconhecer-se como parte integrante da 

sociedade e assim, agir criticamente. 

 

UNIDADE DIDÁTICA 

 

O presente trabalho pretende proporcionar uma aprendizagem significativa 

por meio de atividades variadas e organizadas visando não só o desempenho 

escolar do educando, mas também despertar o senso crítico, a reflexão e a tomada 

de decisão, uma vez que por meio da música é possível desenvolver várias outras 

habilidades ampliando seus conhecimentos como um todo. 

Ao iniciar a produção será apresentado o tema através da exposição oral 

sobre o gênero música e aplicação do questionário diagnóstico para saber o 

conhecimento prévio dos alunos sobre o assunto abordado. 

No segundo momento, será realizada a exposição oral do resumo da história 

da música colocando trechos de várias músicas com o objetivo de mostrar como as 

mesmas eram compostas observando o processo de evolução, bem como a 

introdução dos instrumentos musicais.    

Essa proposta pedagógica contempla vários outros conteúdos como: letras de 

música, biografia de cantores e compositores e atividades diversificadas 

relacionadas ao tema. A partir deste momento, iniciaremos um diálogo onde se 

pretende despertar a curiosidade para desenvolver o interesse pela leitura, escrita e 

oralidade por meio do gênero música. 

 

Aula 1 

Duração: 1h/aula 

Objetivos: 



 Diagnosticar conhecimento prévio dos alunos sobre o gênero música; 

 Ampliar o vocabulário por meio da oralidade; 

 Identificar cantores e compositores que fazem parte da história da 

música. 

 

Metodologia 

Inicialmente será apresentada a foto de cantores e compositores, fazer alguns 

questionamentos com o intuito de saber o conhecimento que os alunos tem a 

respeito da música. Pedir-lhes que nomeiem cada um deles. 

 

Do you know these people? 

What do you know about them? 

 

Apresentar aos alunos a proposta da intervenção didática. 

Em seguida Iniciar a aula com a exposição da proposta didática, seguido do 

questionário para conhecer o perfil da turma no que se refere à música. 

1) Questions for discussion. 

a) Do you like to listen to music?  

(    ) Yes, very much  

(    ) Yes, sometimes – when I don`t have anything else to do 

(    ) No, not if I can avoid 

(    ) No, not at all 
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b) What style of music do you prefer?        

(    ) Pop Rock 

(   ) Electronic 

(    ) Punk  

(    ) Gospel 

(    ) Rap 

(    ) Rock 

(    ) Jazz 

(    ) Heavy metal 

(    ) Brazilian Country Music (Sertanejo) 

Another one? Which one? _________________________________________ 

 

c) Where and when do you like to listen to music? 

    (    ) At home when I am relaxing 

   (    ) When I am working/ studying 

   (    ) When I am going to school 

   (    ) In the bus    

   (    ) When I am with my boyfriend/girlfriend. 

   (    ) Another Place/ time ________________________________________      

 

d) I prefer to listen to __________________  music 

      (    ) National       (    ) International 

 

e) How often do you hear music?  

      (    ) Every day     (    ) Usually 

      (    ) Never           (    ) On weekends 

 

f) When you listen to music in English, do you understand the message? 

               (    ) I understand        (    ) No, I don´t understand. 

    (    ) I would like to understand, but I don‟t know how 

    (    ) I just like the sound, the words doesn‟t matter. 



 

        g) Do you think that it is possible learn the English through music? 

              (    ) Yes         (    ) No 

         h) What´s your favorite musician? Does he sing and / or play any instrument? 

              ____________________________________________________________ 

    i) What`s your favorite music group or duo? 

______________________________________________________________ 

        j) Do you like to sing or play any instrument? 

(    ) Yes, I like to sing. 

(    ) Yes, I play a musical instrument _________________________________  

(    ) Yes, I like to sing and to play ___________________________________ 

(    ) No, not at all. 

k) Do you think music had any importance in your life? Why? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Aulas 2, 3, 4 e 5  

Duração: 4h/aula 

Objetivos: 

 Relacionar o conteúdo do filme com o tema abordado; 

 Identificar os assuntos abordados no filme, como: educação, 

autoritarismo, determinação, superação, humildade, respeito às normas e outros; 

 Perceber que a música está presente em todos os lugares e que pode 

unir pessoas de diferentes grupos sociais. 



Metodologia:  

Fazer comentários ao final de cada parte do filme: aos 40 minutos quando 

encontra Arthur um menino que o leva para o galpão do ”Mago” ( Wizard ) cujo o 

nome era  Maxwell Wallace.  Em seguida, a 1h20min quando foge dos policiais que 

invadem o galpão e entra em uma igreja, finalmente a 1h33min na praça, quando 

rege uma orquestra diante de milhares de pessoas. Nessas atividades os alunos 

deverão abordar vários assuntos como: dificuldades, determinação, perseverança, 

humildade, respeito, superação. Passar o trailer do filme no último dia e concluir as 

discussões. As questões podem ser trabalhadas de acordo com o andamento do 

filme. 

 

 

Informações sobre o filme 

Título: O Som do Coração 

Ano de lançamento: 2007 

Duração: 1 hora 53 minutos 

Gênero: Drama 

Idioma: Língua inglesa 

Diretor: Kirsten Sheridan 

Música: Mark Mancina 

Esse filme retrata a história de amor entre um jovem guitarrista e uma 

violoncelista. Desse amor nasce August Rush, um menino determinado e dotado de 

um dom musical incomparável, que mesmo tendo crescido em um orfanato, não 

desiste de alcançar seu objetivo: encontrar seus pais. Com isso August faz uma 

maratona incansável utilizando seu dom musical, pois a música é o elo que os une. 

 

 

 



 

         Tópicos para discussões 

 

a) Qual é o assunto do filme? 

b) Quem é August Rush? 

c) Quem eram seus pais? 

d) Qual foi o motivo da separação dos pais de August? 

e) Onde August viveu parte da sua infância? 

f) Porque ele fugiu do orfanato? 

g) Como August sentia a presença da música em sua vida? 

h) Você percebe a presença dos sons ao seu redor? De que maneira? 

i) Por que Mago (Wizard) não queria perder seus pupilos? 

j) Por que August se arrependeu e retornou à apresentação? 

k) O que fez com que sua mãe o reconhecesse? 

l) August teve vários motivos para desistir de seu objetivo. Por que não o  

      fez?            

m) Assim como ele, você também tem objetivos? Como pretende alcançá- 

      los 

n) O fator financeiro interfere no caráter de uma pessoa? 

o) Por que August não queria ser adotado? 

p) Qual é a importância da música na vida de uma pessoa? 

q) Que sentimento a música pode despertar no indivíduo? 

r) É possível reencontrar alguém que você ame através de uma música? 

           naquele  momento? 

s) Defina a música com apenas uma palavra? 



 

Aulas 6, 7 e 8 

Duração: 3h/aula 

Objetivos: 

 Aprofundar o conhecimento sobre a história da música; 

 Expressar opiniões sobre ícones da história da música. 

 

Metodologia: 

Passar em slides um pequeno texto com o intuito de provocar uma discussão 

e fazer com que eles percebam os instrumentos usados em determinada época e 

que uma música pode ser regravada com outros instrumentos passando de um 

período a outro, causando sensações diferentes. Colocar algumas músicas ou 

trechos de músicas utilizando, de áudio ou vídeos para que eles compreendam todo 

o percurso pelo qual a música passou até chegar aos dias atuais. 

 

História da Música 

A música existe em todas as culturas conhecidas, do passado e presente, 

variando em tempos e lugares.  Todas as pessoas do mundo, desde os grupos 

tribais mais isolados, possuem algum tipo de música.  O som, a música e a 

percussão vem antes mesmo do canto. Acredita - se que a música esteja presente 

há 50.000 anos, e tenha surgido na África, juntamente com as populações mais 

antigas conhecidas. Desde os primórdios, era constituinte do dia-a-dia das pessoas.  

https://www.youtube.com/watch?v=f0MNRFON0U0 essa é uma música 

africana, e reproduz uma dança quase faz antes da caçada. A tribo dança para 

encorajar os caçadores com a força do leão, e honrar o espírito do animal que será 

morto. Quem dança é um famoso músico contemporâneo chamado Johnny Clegg e 

a banda africana Savuka, da tribo Zulu, da África do Sul. 

https://www.youtube.com/watch?v=f0MNRFON0U0


As primeiras músicas eram tocadas apenas com percussão e geralmente não 

tem palavras. O que vocês vão ouvir agora é um grupo de indígenas americanos 

cantando nos encontros tribais. 

https://www.youtube.com/watch?v=J4zNWd5a1W8 - música de Pow Wow, o 

encontro dos indígenas. A música é feita para celebrar a alegria de estarem juntos, 

mas não tem letra. Os músicos se chamam Northern Cree Singers. Essas músicas 

são dessa forma desde a pré-história. Outro tipo de música indígena é o som vocal. 

http://www.youtube.com/watch?v=13doUQ5ZTQI - música indígena, do grupo 

Cherokee chamado Ulali (que quer dizer pássaro na língua Cherokee) se chama 

Mahki Jchi, e significa a batida do coração – o som é também feito com tambores, 

mas é feito para acalmar os ritmos cerebrais. São caracterizadas pela repetição e 

pela tonalidade. Há o uso de flautas e melodias simples. 

 

MÚSICA ANTIGA  

Após a invenção da escrita, considera-se que surge a música antiga. Isso 

ocorre em torno de 5.000 anos antes de Cristo. Podemos ver, nesse grupo, a música 

Celta, Clássica Greco-romana, egípcia e indiana 

A música indiana era principalmente devocional, como essa cantada por Deva 

Premal, um mantra, música também com repetições para trazer a paz. As músicas 

são cantadas e dançadas com propósitos práticos. Essa, por exemplo, pede que 

tudo o que não seja paz seja transformado em paz. Shante Prashante, cantado por 

Deva Premal.  

http://www.youtube.com/watch?v=dLTgBcC3KXI 

Música dedicada a Ganesha, o deus elefante, eliminador de obstáculos e que 

traz a abundância. 

http://www.youtube.com/watch?v=mfJflPd03b4 

https://www.youtube.com/watch?v=J4zNWd5a1W8
http://www.youtube.com/watch?v=13doUQ5ZTQI
http://www.youtube.com/watch?v=dLTgBcC3KXI
http://www.youtube.com/watch?v=mfJflPd03b4


Na música Celta, na Europa, mais especificamente no Reino Unido – 

Inglaterra, Gales, Escócia, e Irlanda. Vemos uma música tocada nos bares, 

comemorando a bebida de sidra (champanhe feita de maçã) que era a bebida 

considerada sagrada pelo povo celta. A música cujo nome é pronunciado atchastaló, 

cantada pelo grupo folclórico irlandês chamado The Chieftains. 

https://www.youtube.com/watch?v=MnJgIq48C9k 

Interessante ouvir agora essa música celta cantada por um grupo de rock 

atual que canta música medieval chamado Blackmore‟s Knight. O guitarrista tocava 

antigamente com a banda de rock Deep Purple e sua esposa, Candice Knight.  Essa 

música, traduzida para o inglês, fala da amizade e da união das pessoas em todos 

os momentos da vida e da morte, sentimentos muito fortes para os celtas. 

http://www.youtube.com/watch?v=D-Jj3RVDdoM (Esse vídeo foi gravado em 

um castelo de verdade) 

Com instrumentos mais sofisticados como o alaúde e a rabeca, surge a 

poesia e narrativa na música. Surgem os instrumentos de corda, como a tabla e a 

cítara indiana (avó do violão e da guitarra), e a harpa céltica. Um exemplo de harpa 

céltica, é a música do grupo também irlandês chamado Clannad e Tourlough 

O‟Carolan, um harpista medieval que conseguiu fazer com que suas composições 

chegassem até hoje.   

https://www.youtube.com/watch?v=YIcxvt1-Rzw 

 

MÚSICA MEDIEVAL 

As músicas começam a fazer sucesso entre os gregos e celtas; esse sucesso 

passa os séculos e vai aparecer também nos castelos. Assim, surge a Música 

Medieval. São as músicas tocadas nas praças e nos castelos entre o ano 500 depois 

de cristo até 1760. Nessa época, Portugal e a Espanha também tinham músicas 

castelãs importantes.  

https://www.youtube.com/watch?v=MnJgIq48C9k
http://www.youtube.com/watch?v=D-Jj3RVDdoM
https://www.youtube.com/watch?v=YIcxvt1-Rzw


 Dois grupos atuais ainda tocam as músicas daquela época: um deles é do 

norte da Espanha, a banda Luar na Lubre, da Galícia. Chama-se TúGitana, que quer 

dizer, você cigana. A língua que se falava na Galícia no final do século XV é muito 

parecida com o português. 

A outra música é da cantora brasileira Fortuna, que canta música medieval há 

muitos anos. Essa música se chama La Prima Vez cantada em Galaico Português, o 

português medieval, e também em Ladino, a língua do povo judeu que vivia na 

Espanha e em Portugal na Era Medieval. É uma música de amor, e diz “A primeira 

vez que olhei seus olhos, me apaixonei; naquele momento, te amei, e te amarei até 

morrer; aproxima-te querida, conte-me segredos de sua vida.” Cantiga D‟amor 

medieval, uma das poucas que sobrou música e letra.  

http://letras.mus.br/fortuna/1607330/ 

A música religiosa está presente também na Era medieval, iniciadas pelo 

Papa Gregório I. Por isso, são chamados de cantos gregorianos. Um dos cantos 

gregorianos, cantados em latim, é Cormacus Scripsit, cantado pelo grupo Anúna. É 

uma música do século XII, cujo o nome significa Cormacus escreveu este salmo.  

http://www.youtube.com/watch?v=PgGMWve7u1E 

MÚSICA BARROCA 

A música barroca dá início à música de orquestra que é apreciada por 

pessoas que conhecem música, pois envolvem ópera e outros, não muito 

conhecidos. A música clássica é um período que envolve compositores como 

Beethoven, Mozart ou Bach.  

Cantata 147- Jesus alegria dos homens. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=kD5Hrzqbx7Y 

 

Trata-se de uma música mais cheia de detalhes, como podemos ver na peça 

“A Primavera”, de Vivaldi.  

http://letras.mus.br/fortuna/1607330/
http://www.youtube.com/watch?v=PgGMWve7u1E
https://www.youtube.com/watch?v=kD5Hrzqbx7Y


Primavera – Vivaldi – Disponível em:  

https://www.youtube.com/watch?v=MJ40QQ78Wjs.  

Podemos ver e ouvir muitas músicas com cravo, como a música de Scarlatti. 

https://www.youtube.com/watch?v=uOLClyWb_EI 

Bach 

Johann Sebastian Bach nasceu em Eisenach, na Turíngia, descendente de 

músicos foi educado e preparado para seguir a carreira de seus ancestrais. Sua vida 

como compositor acontece na primeira metade do século XVlll. 

Bach, um luterano por devoção, esteve sempre a serviço ou da igreja ou de 

alguma corte principesca. Homem seguro em suas composições, Bach preocupava 

–se com a música instrumental, mas não se preocupava com o efeito que sua 

música causaria no público. 

A primeira nomeação independente que Bach teve foi como organista da 

Nova Igreja Arnstadt, bem ao sul de Luneburg próxima de sua terra natal. Seu cargo 

mais importante foi o de organista na Corte Ducal de Weimar, nomeado em 1708. 

Bach foi pouco lembrado em vida e esquecido após sua morte. 

https://www.youtube.com/watch?v=0MY65H4UCiM&list=UU4-

RXqySnLkizlh82trDkow 

Música Clássica – quando a música de orquestra atinge seu auge, 

Mozart 

Wolfgang Amadeus Mozart, considerado com talento natural que viveu até 

hoje. Seu talento tornou – se perceptível logo nos primeiros anos de vida. Mozart 

talvez tenha sido o compositor mais econômico e cauteloso que já viveu até hoje, 

mas tornou-se cada vez mais irresponsável, o que resultou em cartas de 

advertências enviadas pelo pai. 

https://www.youtube.com/watch?v=MJ40QQ78Wjs.
https://www.youtube.com/watch?v=MJ40QQ78Wjs.
https://www.youtube.com/watch?v=uOLClyWb_EI
https://www.youtube.com/watch?v=0MY65H4UCiM&list=UU4-RXqySnLkizlh82trDkow
https://www.youtube.com/watch?v=0MY65H4UCiM&list=UU4-RXqySnLkizlh82trDkow


Embora tenha conquistado a fama ao longo do resto de sua vida, Mozart não 

conseguiu-se estabilizar financeiramente. Faleceu aos 35 anos de idade em Viena e 

foi sepultado em um túmulo para indigentes. 

Mozart transformou a ópera através de seu talento musical e seu instinto 

dramático, deixou em seu acervo em torno de seiscentas obras, dentre elas 

destacam-se três grandes óperas: As Bodas de Fígaro, Don Giovani e A flauta 

mágica (singspiel, um tipo de ópera em que o canto se intercala com diálogos 

falados). A habilidade e a genialidade de Mozart são perceptíveis em suas obras. 

https://www.youtube.com/watch?v=Y0e6b1dG8FM 

Beethoven. 

Considerado como o último dos compositores clássicos, e o primeiro dos 

românticos. Ao contrário de grande parte dos compositores que o precederam, 

Beethoven não escreveu músicas com a intenção de agradar os patrocinadores 

ricos; mas, a si mesmo, pois tinha liberdade para isso. Beethoven quando jovem, era 

visto como uma pessoa franca, quase rude de difícil adaptação, não conhecia regras 

de etiqueta. Esse comportamento tornou-se evidente, à medida que foi ficando mais 

velho e com a perda da audição. 

Música romântica  

Chopin  

Frédéric François Chopin, pianista considerado puro e simples, considerado 

gênio, foi o compositor que mostrou maior compreensão do caráter e das 

possibilidades do piano, pois tinha o dom especial para compor melodias de 

inspiração que harmonizava de uma maneira extraordinária, como mostra Nocturne, 

a ópera 9 nº 1. 

https://www.youtube.com/watch?v=Llni1Dn-f4U 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Y0e6b1dG8FM
https://www.youtube.com/watch?v=Llni1Dn-f4U


MÚSICA MODERNA E CONTEMPORÂNEA 

No século XX, a música negra, por exemplo, começa a ter evidência nos 

EUA. Surge o Blues, música dos escravos negros do sul dos EUA. Essa música, 

composta em 1920, pela lenda do Blues, Robert Johnson, uma das maiores 

influências da música atual, foi regravada por mestres da guitarra e do rock, como 

Eric Clapton. 

Robert Johnson- 

https://www.youtube.com/watch?v=O8hqGu-leFc&list=RDO8hqGu-

leFc&index=1 

Eric Clapton - https://www.youtube.com/watch?v=zXdbQ4l2M9U 

A música negra também é muito importante nas igrejas. Lá ela se torna 

música Gospel, ou Spiritual. Exemplos desse tipo de música é o filme mudança de 

hábito.  

Outro exemplo é o grande Louis Armstrong, o autor de What a Wonderful 

World, gênio do Jazz, também um tipo de música negra dos EUA, que toca essa 

música, quando os santos marcham, “When the saints go marching in”. 

https://www.youtube.com/watch?v=wyLjbMBpGDA&index=1&list=RDwyLjbMB

pGDA 

Mahalia Jackson, cantora de Spirituals era conhecida pelas pessoas da época 

como “a voz de Deus”. Sua interpretação era tão real que conseguia passar o 

sentimento para quem ouvia ou assistia suas apresentações. Louis Armstrong e 

Mahalia cantam basicamente o mesmo gênero musical, mas com a diferença de que 

Armstrong além de cantar também toca Jazz. 

Mahalia, 

https://www.youtube.com/watch?v=as1rsZenwNc 

 

https://www.youtube.com/watch?v=O8hqGu-leFc&list=RDO8hqGu-leFc&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=O8hqGu-leFc&list=RDO8hqGu-leFc&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=zXdbQ4l2M9U
https://www.youtube.com/watch?v=wyLjbMBpGDA&index=1&list=RDwyLjbMBpGDA
https://www.youtube.com/watch?v=wyLjbMBpGDA&index=1&list=RDwyLjbMBpGDA
https://www.youtube.com/watch?v=as1rsZenwNc


Louis Armstrong 

https://www.youtube.com/watch?v=wyLjbMBpGDA&index=1&list=RDwyLjbMB

pGDA 

 

No século XX, a música se torna popular, com o advento do rádio, a gravação 

e várias outras invenções decorrendo disso, como discos, CDs, fones de ouvido, 

aparelhos que tocavam músicas cada vez menores e mais portáteis. Músicos, 

grupos musicais e orquestras se tornam celebridades. 

O primeiro filme com som que existiu em 1927, depois que o cinema deixou 

de ser mudo foi the Jazz Singer, o cantor de Jazz 

https://www.youtube.com/watch?v=UYOY8dkhTpU 

 

Depois disso, grandes músicos do século XX compuseram música para o 

cinema, com grandes musicais como „cantando na chuva‟ com Gene Kelly. 

Gene Kelly - Cena do Filme ''Cantando na Chuva'' – 1952 : 

https://www.youtube.com/watch?v=_kBOMpg6Gc4 

Na década de 50, um rapazinho branco revoluciona a música ao lançar para o 

mundo um ritmo chamado Rock and Roll, que juntava o Blues, Rhythm and Blues e 

música country. Trata-se de Elvis Presley. 

https://www.youtube.com/watch?v=i9WgADAtBnQ 

O rock se espalha pelo mundo e atravessa o atlântico, indo para a Inglaterra. 

Lá, cria-se o que seria um dos filhos mais importantes do Rock and Roll, o pop.  

The Beatles - Don't Let Me Down: 

https://www.youtube.com/watch?v=FDiSe1GHOVQ 

https://www.youtube.com/watch?v=wyLjbMBpGDA&index=1&list=RDwyLjbMBpGDA
https://www.youtube.com/watch?v=wyLjbMBpGDA&index=1&list=RDwyLjbMBpGDA
https://www.youtube.com/watch?v=UYOY8dkhTpU
https://www.youtube.com/watch?v=_kBOMpg6Gc4
https://www.youtube.com/watch?v=i9WgADAtBnQ
https://www.youtube.com/watch?v=FDiSe1GHOVQ


O rock e o pop se juntaram e se separam com vários outros estilos, como o 

jazz e o blues, para formarem o funk, o heavy metal, e muitos outros estilos que 

conhecemos hoje.  Mas essa é outra história 

 

Aulas9, 10, 11 

Duração: 3h/aula 

Objetivos:  

 Ampliar o conhecimento sobre gêneros musicais por meio de 

atividades diferenciadas; 

 Realizar leituras sobre os diferentes gêneros musicais; 

 Apresentar as características da música pesquisada e o cantor da 

mesma; 

 Interpretar uma música do gênero musical pesquisado. 

 

Metodologia: 

 

Esta atividade será realizada em grupos de dois ou três. Após a atividade de 

warm up, os grupos se dirigirão ao laboratório, onde farão uma pesquisa sobre o 

gênero sorteado para cada grupo, as características e principais cantores e músicos 

representantes. Após a pesquisa apresentarão os resultados à sala. As 

apresentações serão feitas nas aulas subseqüentes e poderão ser feitas em Power 

Point, cartazes e música apresentadas em vídeos baixados do youtube, mp3 ou 

outra forma de arquivo musical. 

 

 

 

 

 



Warm up 

Find and circle the words about musical rhythms. 

R C B F G H J J K L L Ç S A E T Y H I P H O P I S 

G E B V C X Z E R Y Y U E S D G H F A S F O G J O 

D E G M T L B L U E S L R D Q A Z X O S P W Q M J 

F E X G A E S D F H J K T E R T Y U O U Y F D S P 

K E Z C T C C V B N M D A O P O K H R T E W K Ç R 

H E Ç L K E J H F D S A N F R S A M B A E F Q E O 

F E A E Y U C Q W S D Z E E L A R A N J A D E R G 

Q R A S T K L H S Z C X J N R M R E B E R S Y U R 

J T M V R A S A N X C V O S I N D I E W Y S T R E 

K G A Z Y X Z Z X O C B D F T N S X V Q T A E Q S 

P C S D E M F G H S M V V B N N A W Z A R A A W S 

D I S C O C E G J E R U E R T F U L Z X T U R X I 

I B W Q E R T T K Ç O O S W Q U W G G H A Y U I V 

Ç N F L G H J H A R A P A I A N S F A R S Y T R E 

D M U G H J J K L L O M X A C K W R W E F I O N R 

F O Q W E G O S P E L N C Z Q W A T Q Q G Q E M O 

S R A S W E S A G L P O Ç C O U N T R Y H W R U C 

H D A S G O T H I C R O C K G C S H A O U E R Y K 

K S S S M S S R S R T P V N M L Z G D F C U T J Ç 

W Z X C J L T E W E W L J A Z Z V N Y U I K I O U 

B O S S A N O V A Q R A R E U K B M Z A S D E W  

 

REGGAE                                 RAP                              POP 

BLUES                                    FUNK                            HEAVY METAL 

BOSSANOVA                         INDIE                            JAZZ 

ROCK                                     HIP HOP                       GOSPEL       

COUNTRY                             SERTANEJO                 SAMBA 

PROGRESSIVE ROCK     GOTHIC ROCK              DISCO 

SOUL       TECHNOMUSIC 



Sugestão de sites para a pesquisa: 

https://sites.google.com/site/musicasnacabeca/quais-os-estilos-musicis-que-

existem (acesso em 29/11/2014 às 15:55) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Music_genre(Acesso em 30/11/2014 às 00:46) 

http://www.collectorsroom.com.br/2013/09/generos-musicais-e-suas-

definicoes.html(acesso em 30/11/2014 às 00:51) 

http://musicagersondefaria.blogspot.com.br/2011/06/generos-musicais.html 

(acesso em 30/11/2014 às 00:59) 

 

Read about music styles and match the information with their names. 

Ilustre:  

Star – rap 

Apple - reggae 

Circle – axé 

Orange – rock 

Heart – dance 

Flower – heavy metal 

Sun – jazz 

Eye - samba 

 

a- It started in the United States in the 50´s. At the beginning it was 

considered a bad influence on Young people. Through the years it has had many 

forms and fashions, However, it remains the basis of today´s international pop music.    

________________________ 

b- It was originated in Jamaica. It´s a mixture of African and Caribbean 

rhythms, jazz and blues. Lyrics are often about publical themes._________________ 

https://sites.google.com/site/musicasnacabeca/quais-os-estilos-musicis-que-existem
https://sites.google.com/site/musicasnacabeca/quais-os-estilos-musicis-que-existem
http://en.wikipedia.org/wiki/Music_genre
http://www.collectorsroom.com.br/2013/09/generos-musicais-e-suas-definicoes.html
http://www.collectorsroom.com.br/2013/09/generos-musicais-e-suas-definicoes.html
http://musicagersondefaria.blogspot.com.br/2011/06/generos-musicais.html


c- It is also known as Techno, dum, bass, etc. It is fast and usually very 

repetitive, with a heavy drum beat. It is dance in clubs. _________________ 

d- The lyrics are generally trashy. They´re sung loud and played with 

eletric guitars, heavy bases and drums. Enthusiasts usually have long hair and they 

wear black clothes, leather jackets and heavy boots. __________________ 

e- It is typical of the North-east of Brazil. A lot of movement of the arms. 

Good for dancing and singing along. ____________________ 

f- It was established at the beginning of the twentieth century. It has a lot 

improvisation in it. The players have the ability to compose as they play it has 

influenced Brazilian bossa nova.___________________ 

 

Atividade adaptada do livro English clips, 7 / Marisa T. Ferrari, Sarah G. 

Rubin. 

São Paulo: Scipione, 2001. – (Coleção English Clips) p.161 

O momento da apresentação abre espaço para a aprendizagem, pois é o 

momento onde cada grupo expõe o conteúdo e as estratégias.  Nesse momento, o 

papel do professor é fundamental para aprofundar o conhecimento do aluno por 

meio das considerações finais. 

Apresentação dos trabalhos da pesquisa realizada sobre os gêneros 

musicais, onde espera-se que os alunos dominem o assunto, ampliem seus 

conhecimentos sobre gênero musical e sua história, para que possam passar 

adiante o saber construído.  

 

Aulas 12, 13 e 14 

Duração: 3h/ aula 

Objetivos: 

 Conhecer a origem da Banda Skillet; 

 Perceber os aspectos relevantes e a mensagem que a música passa;  



 Identificar os problemas sociais na letra da música; 

 Desenvolver habilidades de atenção, concentração e verificação de 

resultados. 

 

Metodologia: 

Ao iniciar as atividades, será realizada a leitura da Biografia da Banda Skillet 

no data show, para que os alunos conheçam a trajetória do grupo. Em seguida, 

assistirão ao vídeo com o clipe da Banda cantando a música “Looking for Angels”.  

Será entregue a letra da música “Looking for Angels” da banda Skilletcom as 

estrofes embaralhadas para que os alunos ouçam, acompanhem o áudio e 

coloquem a música na sequência correta, enumerando os versos de cada estrofe. 

Esta é uma atividade de listening. 

 

Biografia da Banda Skillet 

Disponível no site: http://www.lastfm.com.br/music/Skillet/+wiki acesso em 

26/10/2014 às 21:25 

Vídeo da Banda Skillet 

Disponível no site: http://www.youtube.com/watch?v=5AxsxWzb07M vídeo 

(acesso em 26/10/2014 às 17:00) 

Letra da música  

 Disponível no site: http://letras.mus.br/skillet/803092/música (acesso em 

26/10/2014 às 18:10) 

 

Listening 

Write the corresponding number in the brackets and unscramble the music. 

 

 

 

http://www.lastfm.com.br/music/Skillet/+wiki
http://www.youtube.com/watch?v=5AxsxWzb07M
http://letras.mus.br/skillet/803092/


Looking For Angels ( SKILLET ) 

 

After all the wars, after settling the scores, at the break of dawn we will be deaf 

to the answers  (    ) 

Walk this world alone try to stay on my feet  (    ) 

 

People passing by looking for angels   (    ) 

Losing our dignity and hope from fear of danger  (    ) 

And open my eyes to a new day, with all new problems. and all new pain  (    ) 

All the faces are filled with so much anger  (    ) 

Sometimes crawl, fall, but I stand up cause I'm afraid to sleep (    ) 

Going through this life looking for angels  (    ) 

 

 

There's so much bigotry, misunderstanding and fear (    ) 

With eyes squinted and fists clinched we reach out for what is dear (    ) 

We want a reason to live  (    ) 

We need it we need  (    ) 

We want it we want  (    ) 

We're on a pilgrimage   (    ) 

Cause in our hearts and minds and souls we know   (    ) 

A crusade for hope   (    ) 

We need more than this  (    ) 

 

Walking down the streets looking for angels  (    ) 

Everyone I meet looking for angels  (    ) 

 

Going through this life looking for angels  (    ) 

People passing by looking for angels  (    ) 

 

So many homeless scrounging around for dirty needles  (    ) 

So many nations with so many hungry people  (    ) 

We're oppressed and impressed by the greedy  (    ) 

And regrets are the cause and effect of living in fear  (    ) 



On the rise, teen suicide, when we will realize  (    ) 

Whose hands squeeze the life out of the needy  (    ) 

We've been desensitized by the lies of the world  (    ) 

When will we learn that wars, threats  (    ) 

Stolen on the internet with images they can't forget  (    ) 

We want it we want  (    ) 

We represent a generation that wants to turn back a nation  (    ) 

We want a reason to live (    ) 

We need it we need  (    ) 

Who can help protect the innocence of our children  (    ) 

To let love be our light and salvation  (    ) 

…………….. 

Vocabulary 

Match the columns according to the meaning. 

a- Hope                  (    ) atravessando. 

b- Fear                   (    ) mãos 

c- Homeless         (    ) esperança 

d- Bigotry          (    ) sofridos 

e- Angels           (    )  medo 

f- Hands                     (    )  guerra 

g- Minds and souls (    ) intolerância 

h- Painful           (    )  desabrigados 

i- Going through (    ) anjos 

j- Wars                      (    ) mentes e almas 

 

Choose three words of the above activity and write phrases with them. 

_____________________________________________________________ 



Retomada da aula anterior para dar continuidade às atividades de reflexão, 

vocabulário e tradução, com o intuito de despertar o senso crítico e levar o aluno a 

participar e dar sugestões para os problemas do cotidiano.  

 

Find and copy the sentences that match this translation: 

a) “Quem pode ajudar a proteger a inocência das nossas crianças.” 

_____________________________________________________________ 

b) “Tornei-me um salvador para crianças que eu nunca vou conhecer.” 

______________________________________________________________ 

c) “Quando vamos aprender que as guerras, ameaças, e remorsos são causa 

e efeito de viver com medo?” 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

d)“Apenas com um toque, um sorriso, você muda um semblante.” 

______________________________________________________________ 

 

e) “O que você vai fazer para fazer a diferença, para mudar?” 

______________________________________________________________ 

 
Este é o momento de trabalhar atividades que levem os alunos a pensarem 

sobre a letra e a estrutura da música, levantar hipóteses, pensar em soluções para 

os problemas abordados. 

 

Responda 

 
a) Do you know this music? 

b) Did you like this music? Why? 

c) Did you listen to this music before? Where? 

d) Do you like this musical style? What kind of musical style is that? 



 

Complete the sentences about the text (music). Use the words given. 

To live - teen - angels -   out of new day - kids 

a) I became a savior to some ______________________________________ 

b) Everyone I meet looking for _____________________________________ 

c) And open my eyes to a _________________________________________ 

d) On the rise, __________________________suicide, when  we will realize. 

e) We want a reason _____________________________________________ 

f) Whose ___________________ squenze the life ______________________ 

 

Explicar o que é metáfora, utilizar frases com expressões usadas 

cotidianamente, pedir aos alunos que digam algumas frases incentivá-los a falar em 

inglês. Identificar metáfora na letra da música. 

 

 

 

 

Aula 15 

Duração: 1h/aula 

Objetivos:  

 Perceber as expressões implícitas na letra da música; 

 Relacionar as expressões usadas na letra da música com aquelas 

usadas no dia a dia; 

 Compreender o contexto da música.  

 

Metodologia: 



Após a explicação sobre o que é uma metáfora, os alunos citarão exemplos 

para a assimilação do conteúdo. Será feito a dinamização da aula para que todos 

participem.  

De posse da letra da música “Looking for Angels”, os alunos vão analisar  as 

figuras de linguagem no contexto da frase, mas antes farão a leitura atentamente.  

 

Metáfora 

Metáfora é uma figura de linguagem em que há a transferência ou o 

transporte do significado total e possível de uma palavra para outra. 

A metáfora consiste em transportar para uma coisa, o sentido de outra, uma 

espécie de comparação sem a locução comparativa. 

Sua origem vem do latim “meta” significa „algo” e “phora” significa “sem 

sentido”. Palavra usada no cotidiano das pessoas quando não querem ou não 

conseguem expressar o que sentem. 

Ex: Aquela garota é uma onça. 

       Ele é fera em matemática 

       Passou feito um raio. 

       Esta sala está um forno. 

Identificar as metáforas existentes na música. 

______________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Warm up 

Na sequência das atividades com a música “Looking for Angels”, será 

observado a compreensão dos alunos, se conseguiram fazer uma relação da 

mesma com os acontecimentos atuais; buscar informações sobre como estão hoje e 

quais sentimentos trazem consigo as pessoas que passaram por momentos difíceis 



e como conseguiram superar esses traumas, fazer uma retrospectiva de algumas 

matérias que chocaram a população que foi mostrada na TV, buscando informações 

atuais. Nesse momento será observado se a aula está sendo direcionada para o 

tema superação.  

a) Que estilo musical é esse? 

b) Você já parou para pensar nas pessoas que necessitam de ajuda? 

c) A música “Looking for Angels” retrata várias situações mostradas nos 

meios de comunicação que chocaram o mundo. Que situações são essas? 

d) A música retrata um lado da sociedade que nos deixa incomodados. 

Descreva esse cenário. 

e) Que alerta a música “Looking for Angels” faz às pessoas? 

f) O que significa a expressão “Fazer a diferença”? 

g) Você conhece alguém que faz a diferença em seu bairro ou em sua 

cidade? 

h) De que forma podemos reverter essa situação? 

i) Se fosse enviar uma mensagem de paz através dos meios de comunicação, 

o que você escreveria? 

 

Explain the metaphors in “Looking for Angels” music. 

a) “So many homeless scrounging around for dirty needles”. O que significa a 

expressão “muitos desabrigados roubando por agulhas sujas”. 

b)  “Whose hands squeeze the life out of the needy”. O diz a expressão “das 

mãos que espremem a vida dos necessitados”. 

______________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 



c) “All the faces are the filled with so much anger” Qual o significado da 

expressão “Todos os rostos estão tão cheios de raiva”. 

 

Aulas 16 e 17 

Duração: 2h/aula 

Objetivos: 

 Expressar - se corretamente; 

 Identificar o tempo verbal a ser empregado ao produzir um texto: 

 Falar e escrever corretamente para se fazer entender: 

 

Metodologia:  

 

Assim como na língua portuguesa, é preciso saber se expressar corretamente 

na língua inglesa. Para tanto, é preciso compreender o emprego dos verbos no 

contexto. Nesse momento além de aprender um pouco sobre o Simple Present, será 

feita a mediação por meio de questionamentos (como eu digo eu vou ao mercado 

em inglês?), os alunos darão a resposta que será registrada no quadro. Após vários 

questionamentos, iniciará a execução das atividades com a correção das mesmas. 

 

THE SIMPLE PRESENT TENSE 

Infinitivo sem to 

3ª pessoa do singular recebe  

Usamos o presente simples para: 

- Expressar verdades universais e ações futuras planejadas. 

- Expressar ações habituais ou que se repetem no presente. 

 



Geralmente é usado com: always, often, usually, frequently, sometimes,  

never , seldom, every day, on Saturdays and others. 

Ex: Sometimes crawl, fall, but I standup cause I`m afraid to sleep. 

He never looks  for angels. 

A maioria dos verbos formam a 3ª pessoa do singular com o acréscimo de s. 

Want - wants                     live - lives                    need – needs 

Se o verbo termina em ss, sh, ch, x, z, ou o, acrescenta-se es. 

Se o verbo termina em y precedido de consoante, troca-se o y por ies. 

A 3ª pessoa do singular do verbo have é has. 

 

DO/DOES 

Afirmativa: you want.He wants. 

Interrogativa: Do you want?                                   Does he want? 

Negative: You do not want.                                   He does not want. 

Formas abreviadas: don´t (do not)                        doesn´t (does not) 

 

 

 

Warm up usando as atividades cotidianas 

Underline the verbs in the 3rd person singular in the Simple Present. 

I work in a school and my brother Fernando doesn´t work there. I walk to 

work, but Fernando goes to his work by car. We sometimes meet at the restaurant 

and have lunch together. After work, I go to another school and I study until late 

Fernando has more fun. He plays football with his friends or goes to the movies. But I 

want a better job, so while he plays, I learn. 

 



Check the appropriate questions. 

a) Mary usually reads a magazine. 

(    ) When does Mary read magazines? 

(    ) What does Mary read? 

 

b) Yes, I do. I use the computer every day. 

(    ) What do you do every day? 

(    ) Do you use the computer every day? 

 

c) I live in Brazil. 

(    ) Where do you live? 

(    ) Do you live in Brazil? 

 

e) My sister works in the hospital. 

(    ) Where does your sister work? 

(    ) When does she work at the hospital? 

 

 

f) No, he doesn´t. He doesn´t have milk for breakfast. 

(    ) Does your brother have milk for breakfast? 

(    ) When does he have milk? 

 

g) They go to church in the morning. 

(    ) Where do they go in the morning? 



(    ) Do they go to church in the morning? 

 

Supply the simple present of the verbs in parentheses. 

a- My son ______________ (hurry) to school every morning. 

b- I and my friend _______________ (have)  to study on Saturdays. 

c- Jane __________________ (work)  from 7:00 p.m. to 6:00 a.m. 

d- In my free time I _________________ (read) books. 

e- My father _____________________ (live – neg.) there. 

f- What do you ___________________ (do) in the afternoon? 

g- We _______________________  (sell) our old car. 

 

Write the negative form of the phrases below. 

 

a- All the faces are filled with so much anger. 

b- She walks this place alone in the morning. 

c- We´re oppressed and impressed by the greedy. 

d- Angel shows up in the strangest of places. 

 

 

Aulas 18, 19,  20 

Duração: 3h/ aula 

Objetivos: 

 Desenvolver o gosto pela música clássica; 

 Fazer relação da música “Ode à Alegria” com fatos e/ou datas 

importantes: 



 Conhecer um pouco mais sobre a vida de Beethoven por meio da 

biografia compositor; 

 Ler e compreender um texto em língua Inglesa. 

 

Metodologia: 

Será apresentada a 9ª sinfonia de Beethoven “Ode à Alegria”, na qual os 

alunos deverão identifica – la, caso isso não ocorra, lembrar datas e/ou fatos 

importantes em que a música é tocada, como exemplo temos o Natal. Será 

mostrada uma reportagem sobre os 25 anos da queda do muro de Berlim. Esse 

momento será oportuno para reforçar os sentimentos que a música provoca no ser 

humano. Prosseguindo com as atividades, a sala será dividida em 5grupos, onde 

cada grupo fará a leitura da biografia do compositor e compartilharão o resultado de 

suas leituras com a sala para que todos conheçam a vida do autor. 

 

Pre – reading 

9ª sinfonia- Ode à Alegria.Link: http://www.vagalume.com.br/beethoven/9-

sinfonia-traducao.html#ixzz3Ilb1zEFt 

 

Reportagem  

http://globotv.globo.com/rede-globo/bom-dia-brasil/v/festa-marca-o-aniversario-

de-25-anos-da-queda-do-muro-de-berlim/3754057/ (acesso em 11/11/2014) 

Proporcionar um momento de interação através da discussão sobre a 9ª 

sinfonia de Beethoven  para saber o grau de conhecimento que eles tem da obra e 

da vida do compositor. 

a- Who was Beethoven? 

b- Did you listen this music? 

c- When did Beethoven write this music? 

d- Do you know a biography? 

http://www.vagalume.com.br/beethoven/9-sinfonia-traducao.html#ixzz3Ilb1zEFt
http://www.vagalume.com.br/beethoven/9-sinfonia-traducao.html#ixzz3Ilb1zEFt
http://globotv.globo.com/rede-globo/bom-dia-brasil/v/festa-marca-o-aniversario-de-25-anos-da-queda-do-muro-de-berlim/3754057/
http://globotv.globo.com/rede-globo/bom-dia-brasil/v/festa-marca-o-aniversario-de-25-anos-da-queda-do-muro-de-berlim/3754057/


 

Reading about Beethoven´s Biography 

 

Group 1 

Biography   by Beethoven 

He was born in the German town of Bonn on the 16th of December 1770. His 

grandfather Ludwig and his father Johann were both musicians. Johann was to act 

as little Ludwig's first music teacher, but Ludwig soon changed to the court organist 

C. G. Neefe. Passing eleven years of age, Ludwig deputized for Neefe, and at twelve 

had his first music published. He then stayed as Neefe's assistant until 1787, when at 

seventeen, he took off for Vienna. Even though Vienna was to be his home for the 

rest of his life, this first visit was short. On hearing that his mother was dying, he 

quickly returned to Bonn. Five years later he finally moved to Vienna to live and work. 

 

Group 2 

After arriving in 1792 he studied composition and counterpoint under Haydn, 

Schenk, Salieri and Albrechtsberger. At the same time, he tried to establish himself 

as pianist and composer. His good relations with the towns aristocracy soon led to a 

secured income. In 1809, with the sole condition that he stayed in Vienna, Prince 

Kinsky, Prince Lobkowitz and Archduke Rudolp even guaranteed Beethoven a yearly 

income. But going back to the years around 1800, which is traditionally called the 

early period, he was still trying to master the high classical style. This strive 

culminated in the second symphony from 1801-1802. 

 

Group3 

This is also the time when the middle period starts. From now up until 1813, 

Beethoven develops and enhances the high classical style into a more dynamic and 

individualistic style. It is now that he writes symphonies Nr. 3 - 8, piano consert Nr. 5 

and a lot of chamber music. But as he learns to control his craft and develop the 

music into new undiscovered grounds, he also suffers from reminders of the pains of 



real life. He has early in life discovered that his hearing wasn't what it should be, and 

the disorder gets worse as time goes by. It gets to the point where Beethoven is 

thinking of ending his life as he sees no way out of his despair. That fact is 

documented in the letter he wrote to his brothers in 1802, the so called "Heiligenstadt 

Testament". 

 

Group 4 

This hearing disorder seems to have affected his social life to a great extent. 

He became difficult to handle in social interactions and could suddenly burst into 

outbreaks of anger and show bad temper where he usually insulted someone. If that 

is the reason for his troubles with women, or if their is something traumatic hidden in 

his childhood, I don't know, but the fact is that he never got involved with a woman in 

a normal relation. Beethoven seems to have been attracted to women he couldn't 

get, or at least was hard to get. An example is Antoine Brentano, with whom he had a 

relationship, but who broke up with him to marry a friend. It is she who is known as 

the "immortal beloved" in letters addressed to her from Beethoven in 1812. There are 

other candidates to this theory. The movie „My Immortal Beloved‟, as an example, 

says it is his sister-in-law.  

 

 Group 5 

Around the same time, as this wasn't enough, his deafness reached the stage 

where he no longer could perform. Now came a couple of years without much 

creative work. Instead he was tormented by personal matters concerning his nephew 

of which he tried to gain custody when the brother died in 1815. But Beethoven didn't 

have the capacity of a domestic human being, and even though he did win the 

struggle for custody, Beethoven‟s relation with the nephew was tense and 



burdensome and it reached the point where little Karl tried to take his own life in 

1826. This is also the so called late period in Beethoven´s musical career. His music 

is described as less dramatic and more introvert, but also, I would like to add, more 

mature and secure. It has a flavour of the genius growing old and an obvious attitude. 

Listen for example to symphony Nr. 9 - it is complete! There is really not much to add 

as I see it. The above mentioned piece gave him, at last, at bit of economical 

success and he could live his last years in relative wellfare. But this period is still 

characterized by his lack of funds, much because his former patrons no longer could 

support him. Maybe the lifelong poverty is a reason for his deteriorating health and 

his death on March 26 1827. 

 

Biografia de Beethoven  Disponível em  

http://home.swipnet.se/zabonk/cultur/ludwig/beetbio.htm 

Acesso em 20/10/2014 às 12:10 horas 

 

After- reading 

Answer the questions. 

a- Beethoven é considerado um gênio da música clássica. A que se deve 

esse título? 

b- The Beethoven´s life had a serious physical disturbance. Which parts of 

his body were affected? 

c- Mesmo com tantos obstáculos, Beethoven conseguiu se destacar na 

música. Você conhece alguém que passou por situações semelhantes e venceu? 

d- O que o drama da vida de Beethoven tem a ver com a nossa 

realidade?  

e- O que é ser um vencedor para você? 

f- Quais as características que uma pessoa deve ter para ser 

considerado um vencedor? 

http://home.swipnet.se/zabonk/cultur/ludwig/beetbio.htm


 

Continuar enfatizando a importância de ser determinado e perseverante para 

alcançar os objetivos superando seus próprios limites. 

Take a look at the text. Look for the following information.  

a- Full name:______________ 

b- Date of death:____________ 

c- Place of birth:_____________ 

d- Name of his parents:_________________ 

e- Name of a composition: ____________________ 

 

Assinale V para verdadeira e F para falsa: 

a- Beethoven nasceu em 1770 e morreu em 1827. (    ) 

b- Teve sua 1ª música publicada aos doze anos de idade. (    ) 

c- Beethoven teve a perda auditiva por causa de uma febre. (    ) 

d- O relacionamento de Beethoven com o sobrinho era conturbado. (    ) 

e- Beethoven teve uma grande paixão, mas esta o deixou para se casar      

                     com seu irmão. (    ) 

f- Ele regressou à Alemanha devido ao estado de saúde de sua mãe. (   ) 

g- Beethoven Tinha um temperamento difícil. (    ) 

h-        A nona sinfonia de Beethoven é considerada uma obra quase  

                completa. (    ) 

 

Aulas 21, 22 e 23 

Duração: 3h/aula 

Objetivos:  



 Reconhecer o emprego a função comunicativa Identificar de verbos no    

                      simple past; 

 Produzir um texto (autobiografia); 

 Elaborar frases na forma negativa e interrogativa com o simple past. 

 

Metodologia: 

No primeiro momento perguntar aos alunos que digam uma frase no tempo 

presente em inglês, em seguida dinamizar a aula pedindo aos alunos que digam 

outras frases, crie espaço para conversação. Deixar os alunos falarem, fazendo as 

orientações necessárias, aproveitando o momento para aprofundar o conteúdo e 

assim, fazer a introdução do Simple Past. Continuando e realizando a sequência de 

atividades, será solicitado aos alunos que escrevam  uma autobiografia.  

 

THE SIMPLE PAST TENSE 

Regular verbs verbo + d / ed 

to stay 

 

Afirmativa: Beethoven returned to Bonn. 

Negativa: He did not return to Bonn. 

Interrogativa: Did he return to Bonn? 

Formas abreviadas: didn´t (did not) 

Beethoven didn't have the capacity of a domestic human being. 

Usamos o simple past para: 

Expressar hábitos passados. 

He stayed in Vienna when he was Young. 

Expressar ações terminadas ou ações ocorridas em um momento definido. 

É geralmente usado com yesterday, last..., ago, in..., etc, 



He  studied music last year. 

Ortografia 

Acrescenta-se d/ed ao verbo. 

Stay – stayed                           play – played 

 

Verbos terminados em Y precedido de consoante trocam o y por ied. 

Verbos terminados em consoante + vogal + consoante, cuja sílaba forte é a 

última, dobram a consoante antes do acréscimo de ed. 

 

Afirmativa: He went to Vienna last year. 

Negativa: He did not go to Vienna last year. 

Interrogativa: Did he go to Vienna last year? 

Forma abreviada: didn´t (didnot). 

 

Esse é o momento em que os alunos farão uma autobiografia, apontando os 

dados relevantes sobre si mesmos. A professora fará uma lista no quadro pontuando 

dados importantes para escreverem. Esta atividade será realizada em casa. 

Acompanhar o processo de produção sanando as dúvidas. 

Write your Biography. 

 

While you read the text write the simple past of the verbs in parentheses. 

 

Beethoven 

Probably the most widely _______________________ (admire) composer in 

the history of European art, Beethoven has been __________________ (call) 



The Shakespeare of music. During this childhood in Bonn he ___________ 

(has) brief studies under Mozart and Haydn.  He ______________( has) early 

indications of genius as a virtuoso piano player and composer with an astonishing gift 

for improvisation. When he ________________(is) 11, he ______________ 

(become) a professional musician. 

In 1792, Beethoven_________________________ (move)  Vienna, the 

musical capital of Europe, where at this first public appearance he 

_________________(give) tthe première of his second piano concert.. In the 

Austrian capital he first attracted aristocratic patrons, but he soon___________ 

(receive) financial support from various people for the rest of his life. Thus, 

he___________________ (is) the first importante composer to make a decent living 

without subsidies from court or church. In the first two decades of the 19th century 

his amazing output of masterworks _________________ (is) sustained in the face of 

crippling deafness, which _____________________(start) in this 28th year. 

Beethoven ______________________ (enjoy)  fame at home and abroad. In 

ab final burst of creativity he ________________ (produce) some of his greatest 

Works, including studies in folk songs, piano sonatas, trios and quartets, 

symphonies, the opera Fidelioand the Missa Solemnis. 

Beethoven ___________________ (die) Vienna, at the age of 57, on March 

26, 1827.His death ____________________________ (is cause) cirrhosis of the 

liver. 

Atividade adaptada do livro Compact English book/Wilson Antônio 

Liberato – São Paulo; FTD, 1998, p. 314. 

 

Rewrite the sentences in the interrogative and negative forms. 

 a - Beethoven studied classical music. 

   N= __________________________________________________________ 

    I= __________________________________________________________ 

 

b – All the people  admired the composer in the history.. 



N= ___________________________________________________________ 

I= ____________________________________________________________ 

 

 c - He moved to Vienna, the musical capital of the Europe. 

N= ___________________________________________________________ 

I= ____________________________________________________________ 

 

d - Beethoven died still Young. 

N= __________________________________________________________ 

I= ___________________________________________________________ 

 

Aulas 24 e 25 

Duração: 2h/aula 

Objetivos:  

 Associar o significado de uma palavra ao contexto que ela se encontra; 

 Produzir um cartaz sobre o músico/grupo preferido; 

 Expressar sua opinião sobre alguns ícones da música. 

 

Metodologia: 

Os alunos iniciarão a aula com a elaboração de cartazes com frases sobre a 

vida do cantor preferido (hobby, sucessos, curiosidades...), pesquisando em jornais 

ou sites. Como sugestão será indicado site para a pesquisa. Trazer para a sala de 

aula, músicas, trechos de músicas, fotos, textos em inglês e o que mais for 

interessante sobre a vida do músico/grupo. Os trabalhos serão apresentados para a 

escola na mostra cultural conforme o cronograma da escola. 

 



Aulas 26  

Duração: 1h/aula 

Objetivos: 

 Localizar informações específicas na música; 

 Melhorar a fluência através de uma letra de música. 

 

Metodologia: 

Antes de passar a atividade de listening, apresentar o vídeo da Banda Queen 

para os alunos assistirem e ouvirem, posteriormente passar a letra da música para a 

conclusão da atividade. (Tocar a música 2 vezes) 

Será correção oralmente pedindo a cada aluno que leia sua resposta. 

Complete the song “We Are The Champions” by Queen with the words bellow.  

 

          Calls – champions – sand – paid – world – few – but – whole – the – mistakes  

           time – bed – it – through – taken – before –everything – kicked – pleasure. 

 

 

 

We Are The Champions 

Queen 

 

I've ____________ my dues     

Time after ______________ 

I've done ___________ sentence 

__________ committed no crime 

And bad ____________________ 

I've made a __________________ 

I've had my share of _______________  

_________________ in my face 

But I've come_____________________  

http://letras.mus.br/queen/65547/
http://letras.mus.br/queen/


 

And I need to go on and on and on and on 

 

We are the_________________ my friends 

And we 'll keep on fighting till __________ end 

We are the champions 

We are the champions 

No _________________ for losers 

'Cause we are the champions of the ________________ 

 

I've _______________ my bows 

And my curtain ____________________ 

You brought me fame and fortune 

And _________________  that goes with ________ 

I thank you all 

 

But it's been no _________________of roses 

No ____________________ cruise 

I consider it a challenge ______________  

The ______________ human race 

And I  ain't  gonna lose 

 

And I need to go on and on and on and on 

 

 […] 

 
Atividade adaptada do livro Upgrade / obra coletiva concebida, 

desenvolvida e produzida pela Richmond Educação; editora Gisele Aga, - São 

Paulo: Richmond Educação. 2010. Vol.2- p. 50. 

 

http://letras.mus.br/queen/65547/traducao.html (acesso em 13/11/2014) 

 

Esta atividade poderá ser realizada também em dupla na sala de aula ou na 

sala de informática, acessando o site lyricstraining.com, escolher uma música e 

http://letras.mus.br/queen/65547/traducao.html


começar a completar. Essa atividade envolve as quatro habilidades no ensino de 

língua inglesa (reading, writing, listening and speaking). Como sugestão, pedir aos 

alunos que escolham algumas das músicas trabalhadas para avaliarem o que 

aprenderam. 

 

Aulas 27, 28 e 29    

Duração: 3h/aula 

Objetivos: 

 Pesquisar a biografia de Freddie Mercury; 

 Produzir um texto relacionado a vida do cantor. 

 

Os alunos serão encaminhados ao laboratório de informática para pesquisar a 

biografia de Freddie Mercury, bem como fazer uma produção textual. Este é o 

momento para trabalhar em duplas, pesquisar os dados mais importantes como: 

nome verdadeiro, infância, adolescência e vida adulta, profissões que teve antes de 

se tornar famoso, o que queria ser quando pequeno, número de irmãos, convivência 

familiar e com os amigos, vida escolar, o lado profissional. Indicar alguns sites, mas 

os alunos terão liberdade para pesquisarem outros sites. Ao final da elaboração dos 

trabalhos, os alunos farão a apresentação em sala. 

 

Biografia de freddie Mercury 

http://en.wikipedia.org/wiki/Freddie_Mercury Inglês 

http://en.wikipedia.org/wiki/Freddie_Mercury (Acesso em 29/11/20). 

 

Aulas 30, 31 e 32 

Duração: 3 h/aula 

Objetivos:  

http://en.wikipedia.org/wiki/Freddie_Mercury
http://en.wikipedia.org/wiki/Freddie_Mercury


 Utilizar a linguagem oral para expressar opinião pessoal; 

 Elaborar perguntas e respostas na língua inglesa; 

 Relembrar fatos importantes sobre si mesmos; 

 Perceber a importância de ser perseverante diante de situações 

adversas. 

 

MY LIFE SOUND TRACK 

Explicar aos alunos o que é um “Sound track” (trilha sonora de filme ou de 

peça de teatro, músicas que acompanham um acontecimento). Para os alunos, pode 

significar músicas que lembram algo importante em suas vidas). Solicitar aos alunos 

que falem o motivo. Caso não queiram se manifestar, terão liberdade para tal. Essa 

atividade leva o aluno a falar em inglês, ampliar seu vocabulário, fazer um resgate 

de sua história. As músicas serão tocadas seguindo uma sequência. Repetir as 

músicas duas vezes para que a classe tenha tempo de fazer suas anotações. 

Example:  

1- Can´t Remember to forget you – Shakira and Rihanna When I was Young I 

used to listen to this music with my brothers. 

2 - Hey jude – Beatles When I was in love with a boy in high school, I listened 

to this music on the radio, or I watched the video clip from this song when I was with 

my boyfriend.  

3 - Alphavile – Big in Japan – This music reminds me of a good party that I 

went in 2010 with my best friends… 

4 – Let I Go – Demi Lovato... 

 

Fazer um relato sobre o que se lembraram. Mas, esse relato deve ser em 

inglês com auxílio quando necessário. Empregar as expressões: Remember ou 

Remind. Neste momento a professora abre um parêntese para explicar a diferença 



entre as duas expressões. Esse é um momento de descontração, o que leva os 

alunos a se expressarem com espontaneidade. Explicar aos alunos o que é um 

arquivo visual (painel com anotações, fotos, figuras sobre a vida de cada um). Este 

trabalho será apresentado em sala e será exposto na escola na mostra cultural 

conforme o cronograma da escola. Nessa aula, levar um arquivo visual pronto como 

modelo/sugestão. 

 

Apresentação de my life sound track discussões finais da sequência didática com os 

alunos. 

Mensagem surpresa para os alunos, elaborada pela professora PDE. 
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SITES VISITADOS: 

Jhonny Clegg & Savuka- Dance Heineken Concerts 97 – JhonnyClegg&Savuka. 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=f0MNRFON0U0 - Vídeo.( Acesso 

em 01/12/2014). 

NorthernCree- NorthernCree. Disponível em 

https://www.youtube.com/watch?v=J4zNWd5a1W8 - Vídeo. (Acesso em 

01/12/2014). 

MahkJchi– TahmBuoooiYahmpi. Disponível em:   

http://www.youtube.com/watch?v=13doUQ5ZTQI - Vídeo. (Acesso em 01/12/2014). 

 Deva Premal- Shante Prashante.Disponível em: 

http://www.youtube.com/watch?v=dLTgBcC3KXI - Vídeo. (Acesso em 01/12/2014). 

 GaneshDhun - Om  GamGampaotyeNamoNamohNamoNamah. Disponível em: 

http://www.youtube.com/watch?v=mfJflPd03b4 - Vídeo. (Acesso em 01/12/2014). 

Ziggy Marley & Chieftains -Redempton Song.  Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=MnJgIq48C9k - Vídeo (Acesso em 01/ 12/2014) 

Blackmore´s Night- All For One. Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=D-

Jj3RVDdoM - Vídeo. (Acesso em 01/12/2014). 

Fortuna – La Prima Vez. Disponível em: http://letras.mus.br/fortuna/1607330/ - 

Vídeo. (Acesso em 01/12/2014). 

Anuna - Cormacus Scripsit. Disponível em: 

http://www.youtube.com/watch?v=PgGMWve7u1E - Vídeo. (Acesso em 01/12/2014). 

Cantata147- Jesus alegria dos homens. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=kD5Hrzqbx7Y - Vídeo. (Acesso em 01/12/2014). 

Vivaldi – Primavera. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=MJ40QQ78Wjs - Vídeo. (Acesso em 02/12/2014). 
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Domenico Scarlatti – Sonatas K1 – K19, Scott Ross 01. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=uOLClyWb_EI - Vídeo. (Acesso em 01/12/2014). 

Bach – Piano Concertos. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=0MY65H4UCiM&list=UU4-

RXqySnLkizlh82trDkow - Vídeo. (Acesso em 09/12/2014). 

Mozart - As Bodas de Fígaro – (versão da Real Filarmônica de Berlim), disponível 

em: https://www.youtube.com/watch?v=Y0e6b1dG8FM - Vídeo. (Acesso em 

09/12/2014). 

Frédéric Chopin- Octurne Op. N. 1. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=Llni1Dn-f4U – Vídeo. (Acesso em 09/12/2014). 

Sweet Home Chicago – Robert Jhoson –Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=O8hqGu-leFc&list=RDO8hqGu-leFc&index=1 - 

Vídeo. (Acesso em 01/12/2014). 

SweetHome Chicago – Eric Clapton – Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=zXdbQ4l2M9U - Vídeo. (Acesso em 01/12/2014). 

Louis Armstrong - When The Saints Go Marching in –Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=wyLjbMBpGDA&index=1&list=RDwyLjbMBpGDA- 

Vídeo. (Acesso em 01/12/2014). 

Precious lord Take My Hand – Mahalia Jackson – Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=as1rsZenwNc - Video. (Acesso em 01/12/2014). 

The Jazz Singer – Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=UYOY8dkhTpU. Vídeo. (Acesso em 01/12/2014). 

Cantando na Chuva - Gene Kelly – Filme - Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=_kBOMpg6Gc4 - Filme. (Acesso em 01/12/2014). 

Always on My Mind – Elvis Presley – Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=i9WgADAtBnQ - Vídeo. (Acesso em 15/12/2014). 
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Don'tLet Me Down -The Beatles –Vídeo – Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=FDiSe1GHOVQ – Vídeo. (Acesso em 

01/12/2014). 

 

Músicas na cabeça – Disponível em: 

https://sites.google.com/site/musicasnacabeca/quais-os-estilos-musicis-que-existem. 

(Acesso em 29/11/2014) 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Music_genre- Artigo.(Acesso em 30/11/2014). 

 

Gêneros musicais e suas definições – Disponível em: 

http://www.collectorsroom.com.br/2013/09/generos-musicais-e-suas-definicoes.html. 

(Acesso em 30/11/2014). 

 

Gêneros musicais - Blog do Gerson – Disponível em: 

http://musicagersondefaria.blogspot.com.br/2011/06/generos-musicais.html. (Acesso 

em 30/11/2014). 

 

Biografia – Skillet - Disponível em: http://www.lastfm.com.br/music/Skillet/+wiki 

.(Acesso em 26/10/2014). 

 

Vídeo da Banda Skillet 

Looking For Angels – Skillet–Disponível em: 

http://www.youtube.com/watch?v=5AxsxWzb07M - Vídeo. (Acesso em 26/10/2014). 

 

Letra da música  

https://www.youtube.com/watch?v=FDiSe1GHOVQ
https://sites.google.com/site/musicasnacabeca/quais-os-estilos-musicis-que-existem
http://en.wikipedia.org/wiki/Music_genre
http://www.collectorsroom.com.br/2013/09/generos-musicais-e-suas-definicoes.html
http://musicagersondefaria.blogspot.com.br/2011/06/generos-musicais.html
http://www.lastfm.com.br/music/Skillet/+wiki
http://www.youtube.com/watch?v=5AxsxWzb07M


Looking For Angels – Skillet –Disponível em: 

http://letras.mus.br/skillet/803092/Música . (Acesso em 26/10/2014). 

 

Ode a alegria – Beethoven – Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=yIi72FRnZp8 - (Acesso em 01/12/2014) 

 

Reportagem -http://globotv.globo.com/rede-globo/bom-dia-brasil/v/festa-marca-o-

aniversario-de-25-anos-da-queda-do-muro-de-berlim/3754057/ - (Acesso em 

11/11/2014). 

 

We Are The champions – Queen – Disponível em: 

http://letras.mus.br/queen/65547/traducao.html - Música. (Acesso em 13/11/2014). 

 

Biografia.  http://en.wikipedia.org/wiki/Freddie_Mercury - Artigo. (Acesso em 

29/11/2014). 
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