
 

 

ATIVIDADE ARTE – (MÚSICA) 
 

Nome:  Data: ___/___/_______ 

Unidade Escolar:  Ano: 8º 

Componente Curricular: ARTE/MÚSICA 

Objetos de Conhecimento: 

Materialidades: A voz; Música e Tecnologia Digital. 

Contextos e Práticas: A diversidade musical de diferentes culturas e a diversidade de gêneros 
musicais. 

Habilidades:  

(GO-EF08AR36) Utilizar possibilidades vocais e/ou instrumentais para a expressão musical. 

(EF08AR35) Identificar e manipular diferentes tecnologias e recursos digitais para acessar, apreciar, 
produzir, registrar e compartilhar práticas e repertórios artísticos, de modo reflexivo, ético e 
responsável. 

(GO-EF08AR17-A) Identificar, apreciar, conceituar e interpretar diversos gêneros musicais por meio 
da prática em diferentes grupos, reconhecendo e analisando os usos e as funções da música em 
diversos contextos, em diferentes períodos da história da música, percebendo-se como sujeitos 
históricos. 

 

PODCAST IV – CRIAÇÃO DE UM PODCAST 
 

 

Agora que estamos com nosso planejamento realizado, chegou a hora de colocarmos a “mão na 
massa” e criarmos nosso canal de podcast. 

Para criarmos nosso canal utilizaremos o aplicativo Anchor. 

Este aplicativo é gratuito, disponibilizado pelo spotify, e pode ser instalado em telefones com 
sistema Android ou IOs (iphone), funcionando também em computadores, é só acessar pelo site 
https://anchor.fm/ pelo navegador. 

As gravações podem ser realizadas diretamente em um smartphones e toda edição pode ser feita 
no aplicativo, que disponibiliza recursos como cortar e editar o áudio. 

Outro recurso bastante útil no aplicativo é a ferramenta “Convide amigos para participar”. Esta 
ferramenta nos permite convidar outras pessoas para participar da gravação de um áudio, dessa 
forma, fazer gravações de entrevistas ou no formato de coapresentadores com pessoas que estão 
longe, até mesmo em outra cidade, se torna possível. 



 

 

O app também dispõe de uma biblioteca de sons, efeitos e músicas que podem ser utilizadas de 
forma gratuita. Você também poderá importar áudio para dentro de sua biblioteca para poder 
utilizar em seus episódios. 

Abaixo um tutorial em vídeo explicando como criar uma conta na Anchor, utilizando um endereço 
de e-mail, e como configurar seu canal de podcast. 

 

 

ATIVIDADE Atividade prática. 

 

Para que você possa experimentar e aprender utilizar as ferramentas disponibilizadas pelo aplicativo, 
assista ao vídeo, e seguindo os passos explicados no tutorial, crie seu canal de podcast e grave um 
episódio conforme o planejamento realizado. 

 

https://youtu.be/1vnjVg8k2eo (Acessado em 16/05/2022) 

 

Assim que você estiver com seu canal criado e episódio gravado e publicado, lembre-se da última 
etapa do nosso planejamento, a divulgação! 

 

Escreva o endereço do seu canal de podcast: _____________________________________________ 

 

Material complementar: 

https://help.anchor.fm/hc/pt-br/articles/360037746951-Como-fazer-um-podcast-no-app-Anchor 

(Acessado em 16/05/2022) 

https://youtu.be/1vnjVg8k2eo
https://help.anchor.fm/hc/pt-br/articles/360037746951-Como-fazer-um-podcast-no-app-Anchor

