


INTRODUÇÃO

Não existe nada melhor no mundo do que ouvir música. 
Ser hipnotizado por seus ruídos e sair dançando por aí. 
Ela aguça nossos sentidos, nos proporcionando várias 
sensações ao ouvi-la. Cada música, cada ritmo, cada 
melodia busca uma sensação interna com nossas 
experiências vividas.Em conseqüência disto, a turma 82 
resolveu realizar um lindo trabalho que envolverá as 
suas boas sensações vividas na Escola São João que está 
completando neste ano de 2012, seu cinqüentenário.
Será uma mistura de música, alegria, experiências 
escolares que levarão para sempre em seus corações.



TAREFA

Como estamos em um ano de comemoração, vamos
envolver música nesta grande festa.
Primeiro passo: Imaginem que todos vocês sejam um grupo 
de historiadores chamados pela escola para fazer um 
resgate musical em função de seu aniversário.
Já que nossa escola foi fundada em 1962, a turma será 
dividida em 5 grupos de 4 alunos, e cada grupo  deve
pesquisar dentro de cada década, as bandas que ali 
surgiram.
Em seguida, faça uma seleção das bandas que mais lhe 
agradam, aquelas que você mais gosta de ouvir, estilos e 
gostos de sua preferência. 



Processo

Cada grupo deve selecionar apenas uma música da sua banda preferida. Em seguida, 
pesquise na internet algumas curiosidades que gostaria de compartilhar com os 
colegas sobre a banda: década de surgimento, componentes, países de origem e 
assim segue... Analise suas letras para que possa socializar.
Cada grupo deve trazer uma cópia da música para os demais grupos e o áudio. 
Faremos uma aula de trocas musicais.
O passo seguinte será cada grupo criar, a partir do refrão de suas músicas, uma 
paródia em Inglês em homenagem ao cinqüentenário da escola, sendo fiel ao 
mesmo ritmo. As apresentações serão filmadas pela professora.
Para finalizar, faremos um “remix” das 5 músicas escolhidas pelos grupos; você deve  
pesquisar no laboratório de informática as técnicas para realizá-lo.
Serão lançadas também, algumas atividades sobre o assunto “Simple Present Tense”, 
conteúdo  que estamos trabalhando no  momento. O link do site está a sua 
disposição nesta webquest e  terão também a orientação da professora.

Bom trabalho pessoal!!!



Fontes

http://pt.wikipedia.org
http://a4esl.org/q/h/lb/psv.html (Exercícios sobre 
Simple Present Tense)
http://www.youtube.com/watch?v=w3AyArij5KI
http://www.colegiojoao.blogspot.com.br/

http://pt.wikipedia.org/
http://a4esl.org/q/h/lb/psv.html
http://www.youtube.com/watch?v=w3AyArij5KI
http://www.colegiojoao.blogspot.com.br/


Avaliação

Os alunos serão avaliados individualmente, 
onde será atribuído um valor de 0 a 10,0.

Será avaliada a apresentação sobre as bandas 

pesquisadas, cópias das músicas aos grupos, 

áudio e organização do trabalho: 3,0

As paródias e suas apresentações,

observando a leitura em Inglês e a 

colaboração do grupo:  5,0

Atividades e exercícios sobre o “Simple

Present Tense”: 2,0


