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Resumo:

Estamos vivendo numa sociedade que está
constantemente em transformação e na qual as
pessoas lutam para conseguir uma autoafirmação
nesse meio. Uma dessas lutas gira em torno da
aparência física, e os jovens, na sua grande
maioria, buscam perder peso ou adquirir um corpo
“sarado” para serem aceitos nos grupos de
amizade,
fazendo
uso
dos
esteroides
anabolizantes que prejudicam sua saúde. Para
amenizar esta situação, o projeto procurará
esclarecer os jovens (alunos) sobre o uso dos
anabolizantes, seus efeitos no organismo, bem
como relacionar o conteúdo de Química Orgânica
com o tema. O trabalho será desenvolvido no
Colégio Estadual Santo Agostinho, com alunos do
3º ano do Ensino Médio do período matutino. O
projeto trabalhará de forma integrada professoraluno, procurando despertar no estudante o
interesse pela disciplina de Química. Além disso,
pretende-se
realizar
uma
campanha
de
conscientização sobre o uso abusivo dos
anabolizantes envolvendo todos os alunos da
escola.
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INTRODUÇÃO

Uma produção didática precisa ter clareza quanto à intencionalidade da sua
produção e os encaminhamentos devem garantir que o trabalho educacional esteja
conectado às necessidades da comunidade escolar, ampliando conhecimentos e
aprimorando as habilidades dos nossos jovens.
Dentro deste contexto, a disciplina de Química revela sua grande importância,
pois vivemos em uma sociedade tecnológica, que exige de seus cidadãos atitudes
para um modelo de desenvolvimento que garanta a existência das gerações futuras.
Isso implica compreensão de um conhecimento mínimo para o entendimento do
papel da ciência, da tecnologia e das suas inter-relações sociais para o
desenvolvimento de atitudes e valores.
Por isso, o Projeto Didático-Pedagógico tem por objetivo trabalhar o tema
“Anabolizantes”,com alunos do 3º ano do Ensino Médio. O tema será relacionado
aos conteúdos de Química Orgânica, além de abordar as consequências do uso
indiscriminado desses produtos no organismo. A intenção de abordar esse tema é a
grande preocupação com a saúde dos jovens que fazem uso dessas drogas. Os
suplementos também entram nesse estudo, pois, por aparentemente não
prejudicarem a saúde, podem provocar efeitos nocivos caso ingeridos sem
orientação de um profissional habilitado. Com esse propósito de orientar nossos
alunos sobre os perigos dos anabolizantes e relacionar o conteúdo de Química
Orgânica com o tema proposto, organizou-se os procedimentos de implementação
na escola no formato de Unidade Didática.
O Projeto Didático-Pedagógico foi organizado em cinco etapas.
A primeira etapa procurará despertar nos alunos a curiosidade sobre os
anabolizantes, com textos que relatam um pouco da história do surgimento dos
anabolizantes e vídeos que mostram o mundo das pessoas que fazem uso desses
esteroides. Esta etapa terá duração de 8 horas, divididas em duas atividades.
A segunda etapa procurará relacionar a química orgânica com os
anabolizantes. Primeiramente serão trabalhadas as funções orgânicas e os
grupamentos funcionais que as identificam. Para melhor memorização da relação

das funções orgânicas com os grupamentos funcionais, serão confeccionados jogos
pelos próprios alunos. Nesta etapa os alunos farão uma pesquisa dos principais
anabolizantes e suas respectivas fórmulas estruturais, destacando as funções
orgânicas presentes em cada composto. Esta etapa terá a duração de 7 horas
divididas em duas atividades.
Na terceira etapa os alunos participantes do projeto realizarão uma pesquisa
nas farmácias da cidade sobre os anabolizantes, como são vendidos, quais os mais
procurados e os efeitos no organismo. Também nesta etapa os alunos farão uma
pesquisa com os alunos do colégio sobre o conhecimento dos mesmos sobre tais
drogas. Esta etapa terá duração de 6 horas, dividida em três atividades.
Na quarta etapa os alunos, junto com o professor, organizarão as informações
coletadas e, posteriormente, irão confeccionar cartazes para serem colados nas
paredes do estabelecimento de ensino. Está etapa terá duração de 4 horas.
Na quinta etapa os alunos irão elaborar uma campanha de conscientização
na cidade. Primeiramente será criado um slogan para a campanha

e,

posteriormente, será confeccionado um folder para ser distribuído nas escolas da
cidade e na Secretaria Municipal de Saúde. Para finalizar, os alunos irão criar uma
música ou uma paródia envolvendo as palavras anabolizantes, química e educação.
Esta etapa terá duração de 11 horas distribuída em quatro atividades.

Pensamento
“Ensinar não é transmitir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua
própria produção ou a sua construção.”
Paulo Freire

É com esse pensamento de produzir e construir o conhecimento que essa
Produção Didática Pedagógica se inicia.

1ª ETAPA
DESCOBERTA DOS ANABOLIZANTES E SUAS APLICAÇÕES.

Ao final desta etapa o aluno deverá ser capaz de fazer uma análise sobre os
efeitos dos anabolizantes no organismo e também argumentar positivamente ou
negativamente sobre o tema. Esta etapa é dividida em duas atividades com duração
de 8 horas.

ATIVIDADE 1
Objetivo: Verificar o nível de entendimento dos alunos em relação aos
anabolizantes e suplementos.
Inicialmente, serão projetadas algumas palavras e imagens (figura1) que
estejam interligadas, como saúde, alimentação, atividade física, suplementos,
corpo perfeitos e anabolizantes. Posteriormente, os alunos oralmente comentarão
sobre as imagens e as respectivas palavras, e as observações serão registradas em
uma tabela (tabela 1), entregas no início da atividade. O preenchimento será
individual e a atividade terá duração de 1 hora.
SAÚDE

ALIMENTAÇÃO

ATIVIDADE FÍSICA

SUPLEMENTOS

CORPO PERFEITO

ANABOLIZANTES

Figura 1: Imagens e palavras relacionadas ao bem-estar do seu corpo. Fonte:
Domínio público.

PALAVRAS

INFORMAÇÕES COLETADAS

Saúde
Alimentação
Atividade Física
Suplementos
Corpo Perfeito
Anabolizantes
Tabela 1: Registro das informações coletadas.

O professor, durante esta atividade, observará o envolvimento dos alunos nas
discussões, para o preenchimento da tabela 1. Essa tabela será recolhida, pois
assim o professor poderá observar, pelo seu preenchimento e anotações
registradas, o entendimento dos alunos sobre o tema proposto.

ATIVIDADE 2
Objetivo: Realizar uma pesquisa sobre o uso dos anabolizantes utilizando
material eletrônico, livros e revistas.
Esta atividade ocorrerá em três momentos, sendo o primeiro com duração de
1 hora, o segundo momento, de 4 horas, e o terceiro momento com duração de 2
horas.

1º MOMENTO

Os alunos receberão um texto (abaixo) relatando um breve histórico sobre o
surgimento dos anabolizantes, que será lido em sala e comentado pelo professor. O
objetivo do texto “Doping: Histórico e Conceitos Atuais” é mostrar um pouco da
história do surgimento dos anabolizantes. Terminada a leitura e as discussões, os
alunos responderão à seguinte pergunta: No decorrer da história, você pode
perceber mudanças na finalidade do uso dos anabolizantes?

A pergunta será

respondida individualmente e entregue ao professor para, posteriormente, ser
avaliada.

.

TEXTO: HISTÓRICO 1
Desde os primórdios da humanidade o homem usa de suas capacidades
físicas para sobreviver e desde então há registro do uso de substâncias para o
aumento do rendimento no trabalho, na caça, entre outras atividades para
sobreviver.
De Rose e Nóbrega (2004) confirmam isso quando diz que os chineses, cerca
de 1.700 anos a.C. utilizavam folhas de éfedra (que contém efedrina) para aumentar
sua capacidade de trabalho.
Em relação à utilização de substâncias em eventos esportivos, Aquino Neto
(2001) relata o uso desde 800 a.C. pelos gregos, que incluíram os esportes ao seu
modo de vida, os eventos esportivos envolviam, sob a égide dos deuses, as
participações artísticas dos atletas, e também a parte atlética para a preparação de
guerreiros.
Aquino Neto (2001) também cita a “profissionalização” do esporte, desde a
antiguidade, os vencedores passam a ganhar altos valores, além de moradia,
alimentação, isenção de impostos e serviço militar, assim o esporte começou a ser
comercializado e os primeiros casos de doping conhecidos foram pelo uso de
estricnina e cogumelos alucinógenos.
Entre os Jogos Olímpicos de Atenas em 1896 e Amsterdam em 1928 (De
Rose e Nóbrega, 2004), relatam que as substâncias utilizadas eram apenas
efedrina, cocaína e estricnina, mas o uso era quase exclusivamente feito por
ciclistas e não houveram muitos problemas graves, pois as olimpíadas seguiam a
máxima de Pierre de Cubertaian onde o importante era competir e não vencer.
Em 1936, Hitler viu nos Jogos Olímpicos a possibilidade de promover suas
ideias, especialmente sobre a raça ariana e o socialismo. Durante a Segunda Guerra
Mundial surgem duas substâncias extremamente eficientes para dopar um atleta: a
anfetamina e um anabólico esteroide, a anfetamina, usada para potencializar a
capacidade de combate de pilotos e comandos e o anabólico para recuperar o
sistema muscular dos prisioneiros de guerra do nazismo (DE ROSE E NÓBREGA,
2004). Fonte: UNIMEP
1

Disponível em: <http://www.unimep.br/phpg/mostraacademica/anais/6mostra/4/415.pdf>

2º MOMENTO

Os alunos assistirão a três vídeos referentes ao uso dos anabolizantes, seus
efeitos no organismo, além do depoimento de alunos de academias. O objetivo da
utilização dos vídeos é trazer informações reais sobre o uso desses esteroides,
utilizando um recurso didático mais próximo da realidade do jovem.

VÍDEO 1: Reportagem sobre os anabolizantes
<http://www.youtube.com/watch?v=soU5ZGEHa3c&feature =related>
LOCAL DE VEICULAÇÃO: Youtube
DATA DE ACESSO: 24 08 16
DURAÇÃO: 6 :12 min
SINOPSE: A reportagem mostra:


Frequentadores de academia que usam anabolizantes;



Alguns anabolizantes usados;



Relatos de fisiologista, médico nutrólogo, personal trainer e nutricionísta;



Como conseguir os anabolizantes;



Como conseguir um corpo perfeito sem o uso dos anabolizantes;



Fala sobre os suplementos.

VÍDEO 2: Explicativo sobre o uso dos esteroides
<https://www.youtube.com/watch?v=ks8YFS1oajE>
LOCAL DE VEICULAÇÃO: Youtube
DATA DE ACESSO: 24 08 16
DURAÇÃO: 4:34 min
SINOPSE: O vídeo apresenta:


Uma narração bem pedagógica sobre o assunto;



Relata pessoas que fazem uso de esteroides;



Mostra efeitos das drogas sobre o corpo;



Aborda o ganho rápido de performance obtida pelos atletas que participam
de competições esportivas.

VÍDEO 3: Fernando Sardinha e Léo na Conexão Reporte SBT
https://www.youtube.com/watch?v=k3P_v2aVrB8
LOCAL DE VEICULAÇÃO: Youtube
DATA DE ACESSO: 11 -09 - 16
DURAÇÃO: 46:17
SINOPSE: O vídeo mostra:


Reportagem com Fernando Sardinha (fisiculturista), em que relata o uso
dos anabolizantes na sua vida esportiva;



A vida diária de um jovem que faz uso dos anabolizantes;



Versões de dois médicos esportistas sobre anabolizantes.

Esta atividade poderá ser desenvolvida no contra turno, pois o professor terá
mais tempo para discutir com os alunos o tema abordado nos vídeos. Os alunos
registrarão em uma ficha disponibilizada pelo professor (tabela 2), os pontos
positivos e negativos de cada vídeo.

Tabela 2: Ficha de observação dos vídeos.
PONTOS POSITIVOS
VÍDEO 1
VIDEO 2
VÍDEO 3

PONTOS NEGATIVOS

3º MOMENTO

Depois de terem lido o texto e assistido aos vídeos os alunos desenvolverão
uma atividade em grupo, onde deverão elaborar um cartaz destacando os pontos
que mais chamaram atenção na atividade anterior.

ATIVIDADE 3

Objetivo: Investigar através de perguntas o uso de anabolizantes pelos alunos
e a relação do tema com o conteúdo de Química.
Depois dessas reflexões o aluno responderá a duas perguntas sem precisar
se identificar.

Perguntas:
1) Depois de todas essas informações, você usaria anabolizantes só para
conseguir um “corpo perfeito”? Justifique sua resposta.
2) Onde a Química entra nessa abordagem?

2ª ETAPA
RELAÇÃO DA QUÍMICA ORGÂNICA COM OS
ANABOLIZANTES

Concluída essa etapa, o aluno deverá ter condições de reconhecer as
funções orgânicas através dos respectivos grupamentos funcionais. Também ter
noção dos efeitos desses esteroides no organismo, além da comercialização destes
produtos. Esta etapa terá duração 7horas, organizada em três momentos.

ATIVIDADE

Objetivo: Identificar as funções orgânicas nas fórmulas estruturais dos
anabolizantes.
Esta atividade tem duração de 7 horas divididas em três momentos: o
primeiro momento de 1 hora, o segundo momento, 4 horas, e o terceiro momento de
2 horas.

1º MOMENTO

Os alunos receberão uma tabela (tabela 3) na qual constarão as principais
funções orgânicas trabalhadas no ensino médio, bem como os grupamentos
funcionais que as identificam. O professor, munido dessa tabela, orientará os alunos
para fazerem a identificação das funções, pela característica de cada grupamento
funcional.

Tabela 3: Tabela das funções orgânicas.2

Fonte: Elquimicus

2

http://elquimicus.blogspot.com.br/2012/12/funcoes-organicas-tabela.html.

Para melhor fixação do conteúdo referente às funções orgânicas, será
realizada uma parte lúdica, criando jogos para ajudar na memorização. Esses jogos
serão confeccionados pelos próprios alunos, despertando sua criatividade.

1º JOGO – JOGO DA MEMÓRIA
NÚMERO DE PARTICIPANTES: 3
NÚMERO DE PEÇAS: 30
 15 cartas com o nome das funções
 15 cartas com o grupamento funcional
REGRAS
1º) Todas as peças devem estar embaralhadas e dispostas em dois grupos,
um com o nome das funções e outro com os grupamentos funcionais.
2º) Um jogador será o mediador. Ele terá a tabela das funções para orientar
os jogadores.
3º) O jogador levanta a primeira carta de qualquer grupo e a segunda do
grupo contrário. Com as duas cartas viradas, o jogador deve verificar se a
função bate com o grupamento funcional. O mediador dará a confirmação
se o par está correto ou não.
4º) Se o jogador acertar, ficará com as cartas.
5º) Caso o jogador erre, a dupla de cartas função e grupamento funcional,
devem voltar para a mesa na mesma posição em que foram retiradas.
Isso servirá para que o outro jogador tenha a percepção de guardar a
posição das cartas.
6º) O jogo se encerra quando todos os pares forem encontrados.
7º) Vence quem conseguir formar mais duplas.

CONFECCIONANDO AS CARTAS
Material:


Um jogo de baralho ou uma cartolina



Cola



Tesoura

Como Fazer:
1º) Dividir o jogo em dois grupos, de 15 cartas em cada grupo.
2º) Em um grupo colocar o nome das funções orgânicas e no 2º grupo
escrever o grupamento que identifica cada função.
3º) Escreva a mão ou digite em uma folha as funções e os grupamentos.
4º) Recorte e cole nas cartas.

Figura 2: Representação do jogo da memória. (Fonte: arquivo pessoal)

2º JOGO – DADO
Este jogo teve como base o artigo “Dados Orgânicos3: Um Jogo Didático no Ensino
de Química”
NÚMERO DE PARTICIPANTE: 3

3

http://www2.ifrn.edu.br/ojs/index.php/HOLOS/article/view/737/559

NÚMERO DE PEÇAS: 5 Dados
 2 dados com o nome das funções.
 1 dado com os tipos de ligações (dois lados com ligação simples, dois
lados com ligações duplas, dois lados com ligações triplas).
 2 dados com o número de carbonos.

REGRAS:
1º) Um participante é o mediador e os outros dois são jogadores.
2º) Distribuir os 5 dados sobre a mesa. O jogador escolhe 3 dados: um com
o nome da função, um com o tipo de ligação e um com o número de
carbonos.
3º) Jogar os três dados ao mesmo tempo, observando o que ficou virado
para cima.
Exemplo:
1º dado: a função é álcool.
2º dado: a ligação é simples.
3º dado: 5 carbonos.
O jogador deverá construir uma cadeia que apresenta a função álcool com 5
carbonos e ligação simples.
4º) O mediador, munido da tabela das funções, verifica se o jogador
construiu a cadeia corretamente observando a função, o número de
carbono e o tipo de ligação.
5º) Cada jogador irá jogar 5 vezes intercalando com o outro jogador.
6º) Vence quem mais representar as estruturas corretamente.
7º) Caso haja empate, o mediador decidirá quem vencerá, observando:
 Quem levou menos tempo para construir as estruturas.
 Quem construiu com menos erro as estruturas.

CONFECCIONANDO OS DADOS
Material:
 3 cartolinas de cores diferentes (Cor A, B e C);
 Cola;
 Tesoura;

Como Fazer:
1º) Construir 5 dados


2 com a cor A;



2 com a cor B;



1 com a cor C;

2º) Nos dados de cor A, colocar o nome das funções orgânicas:
 Álcool;
 Hidrocarboneto;
 Ácido Carboxílico;
 Cetona;
 Aldeído;
 Éter;
 Amina;
 Amida;
 Éster;
 Anidrido;
 Haleto Orgânico;
 Nitrocomposto;

Figura 3: Representação do cubo das funções. (Fonte: arquivo pessoal)

3º) Nos dados de cor B, colocar em cada face do cubo números de carbono, de 1 a
12, distribuídos entre os 2 dados. No dado de cor C colocar em duas faces as
ligações simples, dupla e tripla ( figura 4).

Figura 4: a) Representação do cubo dos carbonos; b) Representação do cubo das
ligações. (Fonte: arquivo pessoal)
4º) Jogo depois de pronto

.
Figura 5: Representação do jogo completo.

3º MOMENTO

Os alunos formarão grupos e, com a autorização da direção da escola,
poderão usar seus celulares ou trazerem os seus notebooks para fazer uma
pesquisa das fórmulas estruturais dos principais anabolizantes:

ESTEROIDES ANDROGÊNICOS


Testosterona



Diidrotestosterona



Androstenediona

ESTEROIDES NACIONAIS
 Decanoato de nandrolona
 Fenilpropionato
 Isocaproato
 Decanoato de testosterona
 Oxymetholona (esteroide oral)
ESTEROIDES IMPORTADOS
 Estazanol
 Amantatode metolona
 Oxandrolona
 Trembolona
 Éster da testosterona
Os alunos, com as fórmulas de cada anabolizante, procurarão reconhecer as
funções orgânicas presentes, destacando nas estruturas os grupamentos funcionais.
Aproveitando o momento, os alunos também pesquisarão sobre os efeitos
provocados por estas substâncias no organismo e como são comercializados. O
professor recolherá a atividade para avaliá-la.

3ª ETAPA
CONTATO DIRETO COM OS ANABOLIZANTES

Ao término desta etapa os alunos participantes do projeto terão conhecimento
de como ocorre a venda legal dos anabolizantes nas farmácias e uma noção do uso
desses esteroides pelos alunos do colégio onde estudam. Esta etapa tem duração
de 6 horas, distribuídas em três atividades.

ATIVIDADE 1
Objetivo: Investigar quais e como são vendidos os anabolizantes nas
farmácias de Palotina.
Os alunos, acompanhados pelo professor, visitarão estabelecimentos
farmacêuticos. Na ocasião, o(a) farmacêutico(a) responsável responderá a algumas
perguntas previamente elaboradas pelos alunos e pelo professor.
Sugestões de perguntas.
1) Quais os anabolizantes vendidos no estabelecimento?
2) Qual o mais procurado?
3) É exigido receita?
4) Quais os principais efeitos desses anabolizantes no organismo?

ATIVIDADE 2

Objetivo: Proporcionar mais informações aos alunos sobre o uso dos
anabolizantes e seus efeitos.
Serão convidados uma nutricionista e um professor de Educação Física
(Academia) para ministrar uma palestra sobre o uso dos anabolizantes. Nesse
momento, os alunos estarão diretamente em contato com profissionais que poderão
responder as suas dúvidas em relação aos anabolizantes.

ATIVIDADE 3

Objetivo: Investigar o uso dos anabolizantes pelos adolescentes do colégio.
Aplicar um questionário na escola com estudantes do Ensino Médio para
verificar o conhecimento e o uso dos anabolizantes.O questionário será previamente
elaborado pelos alunos sob orientação do professor. No quadro (tabela 4) estão
algumas sugestões de perguntas.
Tabela 4: Sugestões de perguntas para serem aplicadas no colégio.
PERGUNTAS

SIM

1-Você sabe diferenciar suplementos de
anabolizantes?
2-Você já procurou informação sobre o
assunto?
3-Alguém já te ofereceu anabolizantes?

4-Você usaria anabolizantes para ter um
corpo “sarado” mesmo sabendo dos efeitos
negativos para o organismo?

5-Você

conhece

anabolizantes?

alguém

que

usa

NÃO

PARCIALMENTE

4ª ETAPA
APRESENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COLETADAS

Ao término desta etapa o aluno terá condições de organizar suas ideias e
representá-las em cartazes. Esta etapa terá uma única atividade com duração de 4
horas.

ATIVIDADE

Objetivo: Organizar as informações coletadas.

1º) Os alunos e o professor realizarão uma mesa redonda para relatar as
informações coletadas.
2º) Os alunos serão divididos em grupos para confeccionar cartazes expondo
o que de melhor conseguiram assimilar até o momento.
3º) Os cartazes serão expostos nos corredores do colégio.

5ª ETAPA
CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO

Ao concluir a quinta etapa os alunos terão condições de divulgar o projeto
com argumentos sobre os pontos positivos e negativos dos anabolizantes. Esta
etapa terá duração de 11 horas, distribuídas em quatro atividades. A primeira
atividade terá duração 2 horas, a segunda, 5 horas, a terceira, 2 horas, e a quarta
atividade será realizada em 2 horas.

ATIVIDADE 1
Objetivo: Criar um slogan para ser usado na confecção do folder.
Serão formados grupos e, com o conhecimento previamente adquirido sobre
os anabolizantes, construirão o slogan para ser usado no folder. O melhor slogan
receberá uma premiação.

Critérios para avaliação do slogan:


Simplicidade. A simplicidade faz com que ele seja versátil



Poucas palavras (menos é mais)



Posicionamento, isto é, precisa ficar claro quem você quer atingir.

Exemplo: Marisa – De mulher para mulher.


Criatividade.

ATIVIDADE 2

Objetivo: Elaborar um folder de divulgação do projeto que abordará o uso e a
química dos anabolizantes.

1º MOMENTO

Os alunos, nos seus respectivos grupos e munidos do slogan vencedor (da
atividade 1), confeccionarão o folder seguindo as seguintes orientações:
1. Usar outros folders como exemplo;
2. Organizar as informações em ordem, isto é, o folder deve seguir uma
sequência lógica de pensamento do leitor, que deve encontrar facilmente
o que procura.
3. Colocar informações úteis;
4. As manchetes devem ser claras e objetivas;
5. Utilize cores que não cansem a visão do leitor.

2º MOMENTO

Os folders serão avaliados usando-se os seguintes critérios:
 Informações presentes no folder;
 A organização das informações;
 A clareza das informações;
 A criatividade.

Analisados os critérios, o melhor folder receberá uma premiação.

ATIVIDADE 3

Objetivo: Criar uma paródia ou uma música de autoria dos alunos.
Os alunos em grupo criarão uma paródia ou uma música envolvendo os
temas anabolizantes, Química e educação. A melhor criação será premiada.
O professor passará dicas sobre a construção das Paródias Musicais4.
1- Escolha músicas legais: Parece básico, mas nem sempre as músicas
escolhidas ficam bacanas em uma paródia. Dê preferência a baladas do tipo
pop ou rock, que todos conhecem e são fáceis de cantar, tocar e assimilar.
2- Defina o uso ou não de instrumentos: A paródia musical pode ser feita sem
instrumentos, usando apenas o “gogó”. Instrumentos musicais tornam a
experiência mais divertida. Se for usá-los, dê uma maneirada no barulho e
cuidado para não abafar a letra da música.
3- Distribua cópias da letra: O objetivo de uma paródia não é revelar artistas,
ainda que muitos talentos musicais se sobressaiam nesta atividade. É bom
distribuir cópias da letra para que os outros alunos possam acompanhar e,
quem sabe, até cantar junto.
4- Contextualize a música e o tema: Faça uma introdução, explicando o motivo
da escolha desta ou daquela música. Da mesma forma, fale do conteúdo e da
forma com que ele foi abordado na paródia. O professor pode, inclusive, fazer
uma discussão posterior.
5- Seja criativo!: Apesar de uma paródia ter apelo cômico, o humor não precisa
ser o requisito básico. Porém, criatividade é sempre fundamental. Se possível,
surpreenda seus professores e colegas.

4

http://www.historiadigital.org/tutoriais/como-fazer-uma-parodia-musical

ATIVIDADE 4
Objetivo: Distribuir os folders fazendo divulgação do trabalho.
Os alunos, acompanhados do professor, farão a divulgação do projeto no
colégio onde estudam e nos outros colégios de Ensino Médio estadual e particular
do município e na Secretaria Municipal de Saúde.

