
 
 

 

AFINAL, O QUE É MÚSICA?

AULA 1 (Contextualização)
 

Você está fazendo aulas de música na escola, mas já parou pra pensar o que é música, afinal? 

Eu lhe proponho esta reflexão. Então, vamos lá?! 

1) O que é música para você? Lembre

errado e sim o que você considera.

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

2) Assista aos três vídeos disponíveis nos links abaixo contendo relatos do que outras pessoas 

dizem a respeito do que é música para elas e responda: 

● Vídeo 1: “O que é música para você?” Disponível em: 

https://youtu.be/jIRtCBjX3xE?list=PLZeB6pBni7iG2X9ckjzSlb917_8paIx6c

 

 Vídeo 2: “Meskla| Entrevista: O que é Música?” Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=tsCaPbLq6Lw&list=PLZeB6pBni7iG2X9ckjzSlb917_8paIx6c

&index=10&t=0s 

 

● Vídeo 3: “O que é música para você?” Disponí

https://www.youtube.com/watch?v=6Ij_oHEFbl8&list=PLZeB6pBni7iG2X9ckjzSlb917_8paIx6c&i

ndex=23&t=0s 

Unidade Escolar: ________________________________________________

Cidade: __________________ , ______ 

Eletiva ou Projeto: ____________________________________     

Aluno(a): ___________________________________________________________   

 

 

 

 

AFINAL, O QUE É MÚSICA? 

 

AULA 1 (Contextualização) 

Você está fazendo aulas de música na escola, mas já parou pra pensar o que é música, afinal? 

Eu lhe proponho esta reflexão. Então, vamos lá?!  

O que é música para você? Lembre-se que a resposta é pessoal e não existe certo ou 

considera. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

vídeos disponíveis nos links abaixo contendo relatos do que outras pessoas 

dizem a respeito do que é música para elas e responda:  

“O que é música para você?” Disponível em: 

https://youtu.be/jIRtCBjX3xE?list=PLZeB6pBni7iG2X9ckjzSlb917_8paIx6c 

“Meskla| Entrevista: O que é Música?” Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=tsCaPbLq6Lw&list=PLZeB6pBni7iG2X9ckjzSlb917_8paIx6c

O que é música para você?” Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=6Ij_oHEFbl8&list=PLZeB6pBni7iG2X9ckjzSlb917_8paIx6c&i

Unidade Escolar: ________________________________________________ 

______ de ________________________de ________.

____________________________________     Professor(a): _______________________

___________________________________________________________   

 

 

Você está fazendo aulas de música na escola, mas já parou pra pensar o que é música, afinal? 

se que a resposta é pessoal e não existe certo ou 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

vídeos disponíveis nos links abaixo contendo relatos do que outras pessoas 

https://www.youtube.com/watch?v=tsCaPbLq6Lw&list=PLZeB6pBni7iG2X9ckjzSlb917_8paIx6c

https://www.youtube.com/watch?v=6Ij_oHEFbl8&list=PLZeB6pBni7iG2X9ckjzSlb917_8paIx6c&i

________________________de ________. 

_______________________ 

___________________________________________________________   Turma:  _____________ 



 
 

 

 

a. Escreva como as pessoas dos três 

que você pensa, anotando os pontos iguais e diferentes, explicando o porquê.

______________________________________________________________________________

____________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________

 

como as pessoas dos três vídeos consideram o que é música se parece com o 

que você pensa, anotando os pontos iguais e diferentes, explicando o porquê.

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________

vídeos consideram o que é música se parece com o 

que você pensa, anotando os pontos iguais e diferentes, explicando o porquê. 

______________________________________________________________________________

__________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 


