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PRÁTICA I
DISCIPLINA:

ARTES

TURMA:

9º ANO

DESCRIÇÃO
1. INTRODUÇÃO
Em 2 de abril de 1964, os militares derrubaram o governo de João Goulart e tomaram o poder. Estava
instaurada a ditadura militar no Brasil.
A ditadura militar tentou vetar, ou dificultar, a livre circulação de ideias no Brasil, e a censura foi o algoz do
cinema, das artes, do jornalismo, da literatura, do teatro e qualquer outra manifestação cultural.
Durante o período, a vigilância se intensificou ao extremo e, especialmente a partir do Ato Institucional
Número 5 (AI-5), de 13 de dezembro de 1968, todo e qualquer veículo de comunicação passava a ter de
aprovar suas pautas previamente, correndo o risco de inspeção e prisão. Nada escapava dos encarregados,
pela ditadura, de impedir o debate crítico no país, e a música foi uma das vítimas mais notórias.
2. ATIVIDADE:
Criar uma capa de disco de vinil a partir de uma das músicas vetadas durante a ditadura.
Lista de canções:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)

Apesar de você (Chico Buarque)
Comportamento Geral (Gonzaguinha)
Jorge Maravilha (Chico Buarque como Julinho da Adelaide)
Tiro ao Álvaro (Adoniran Barbosa)
É proibido proibir (Caetano Veloso)
Alegria, Alegria (Caetano Veloso)
Milagre dos Peixes (Álbum – Milton Nascimento)
Acender as velas (Zé Keti)
Cálice (Gilberto Gil/Chico Buarque)
Que as crianças cantem livres (Taiguara)
O bêbado e o equilibrista (Aldair Blanc e João Bosco)
Como nossos pais (Belchior)
Pra não dizer que não falei das flores (Geraldo Vandré)
Mosca na sopa (Raul Seixas)
Geleia real (Gilberto Gil e Torquato Neto)
Os doze pares da França (Toquinho e Belchior)
Eu quero é botar meu bloco na rua (Sérgio Sampaio)
Vapor Barato (tropicalistas, 1972)
Tô voltando (Maurício Tapajós e Paulo César Pinheiro)
Angélica (Chico Buarque)

3. SUGESTÃO DE MATERIAIS:







1 folha de papel cartão.
Tesoura e cola.
Lápis de cor e canetinhas coloridas.
Pinceis + Toalhinha para limpar.
Materiais diversos para decoração: glitter, papel colorido, paetês, retalhos de tecido etc.
Tinta guache.
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4. PROCEDIMENTOS:
 Os alunos devem pesquisar e escolher uma canção.
 O trabalho consiste em criar uma capa de disco de vinil, a partir da música selecionada, por meio de
desenho, pintura e colagem.
5. REALIZAÇÃO DO TRABALHO:
 Os alunos podem se organizar em grupos de até 3 alunos. O trabalho também pode ser feito em dupla
ou individual.
 Serão disponibilizadas 2 aulas para a confecção dos trabalhos.
 Sendo as aulas das semanas de 18/03 e 25/03.
Atenção: Deve constar no trabalho: Título da obra original, nome e sobrenome dos componentes do grupo,
série, turma e unidade UP.
VALOR

DATA DE ENTREGA

6,0

Semana do dia 01/04

Os alunos dispõem de tempo para fazer os trabalhos em grupo em sala de aula. Caso haja
necessidade de complementação em casa, a tarefa é individual. A escola não orienta que os
alunos se reúnam fora do horário de aulas.
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