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NOME:                                                                                                          TURMA:                

 

 

 
 

Capítulo 8 – Renascimento na Alemanha e nos Países Baixos (Graça Proença. Descobrindo a História da Arte.)  

1ª Atividade prática do 4º período – Ilustração musical 

 

1ª Atividade prática – Ilustração musical 

 

Cada aluno deverá criar uma ilustração, tendo como referência um trecho de uma música brasileira de livre escolha. 

A composição deverá seguir os critérios abaixo descritos. 

a) Folha Canson A4. 

b) Técnica: lápis de cor, tinta e/ou caneta hidrocor. 

c)  O trecho escolhido da música não poderá conter qualquer alusão a drogas, violência nem apelo sexual. 

d) A ilustração deverá ter coerência com a letra escolhida. 

e) O trecho da música deverá ser transcrito (em português) e inserido na composição visual. 

 

Exemplos: 

 
 

 

 

As datas para a entrega serão estipuladas e agendadas pelo professor. 

 

O trabalho deverá ser apresentado em sala, on-line e/ou encaminhado para o e-mail dos professores. 

 

Professor Unidades e-mail 

Bianca Cruz 910 Norte/912 Sul bianca.cruz@sigmadf.com.br 

Elaine Guimarães Águas Claras eaguimaraes2@gmail.com 

Lysianne Autran Águas Claras/912 Sul lysianne.louise@sigmadf.com.br 

Luiz Alcantara 606 Norte/912 Sul luiz.junior@sigmadf.com.br 
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Observações 

1. Não é obrigatório que as informações sejam inseridas nas tabelas. Elas são apenas marcações.  

2. Caso tenha qualquer dificuldade, deixe apenas o número e o nome. 

3. Se não for usar a tabela II e/ou a IV, não apague. 

4. Sugestão: no item II, procure usar no máximo duas ou três indicações. 

5. No item IV, ao indicar filme ou livro, é interessante que se tenha uma sinopse. Se for um site, deve conter uma breve 
explicação sobre ele. Isso estimula o aluno a ver, ler, pesquisar. 

6. Em Ano/Série, apague a palavra que não corresponder ao segmento do material. Se for turma do EF-af, apague 
“Série”; se for do EM, apague “Ano”. 

7. Frente – indica a divisão da matéria, conforme consta do documento sobre como nomear os arquivos. Pode ser 
número, ou número/letra, ou nome, e há matérias/séries que não se dividem em Frentes. 

8. Fonte e corpo: usar cambria – 10 nas tabelas. Apenas na tabela “Gabarito”, usar cambria – 9. 

9. No item III (Tarefas), escreva o seguinte, como último tópico, se houver questões no Plurall para o aluno resolver: 

 

Atividade Plurall  

Agora, você terá de resolver exercícios deste conteúdo na plataforma Plurall. Você terá uma semana para resolvê-
los. Acesse-os e bom trabalho! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentado [R1]: Estas observações são para os professores, 
certo? Rever. 

Comentado [R2]: Confirmar se é para constar mesmo. 


