
 

 

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 II – CRIAÇÃO DE UM PODCAST 
 

 São vários elementos que envolvem a criação de um bom podcast, que perpassam desde a 
concepção da ideia do que queremos comunicar até a sua publicação. 

Para se criar um podcast de relevância, devemos fazer um bom planejamento, e para isso, podemos 
seguir algumas dicas: 

 

• Definir o tema e o público alvo (target); 

A definição do tema do podcast e do público alvo (para quem queremos comunicar algo) é de 
fundamental importância. Precisamos ter clareza sobre o assunto que iremos falar como: games, 
educação, saúde, filmes, notícias, dentre outros, bem como para quem iremos falar, qual é o 
público que gostaríamos que nos ouvisse: seria a comunidade da nossa escola/colégio, pessoas que 
curtem games, pessoas que gostam de culinária, pessoas que gostam de tecnologia...  

 

• Definir o nome para o podcast; 

Outro aspecto importante da criação de um podcast é a criação de um nome.  



 

 

O nome deve refletir o tema do Podcast e ser criativo para chamar a atenção dos futuros ouvintes, 
de acordo com nosso público alvo. 

Ao pesquisarmos alguns Podcasts, notamos que muitos canais de Podcast costumam usar o sufixo 
“cast” junto a uma palavra para criar um nome, exemplo: 

Braincast; 

Tecnocast; 

Primocast; 

NerdCast; 

Mas lembramos que isso não é uma regra, você pode procurar alguns termos que são associados 
ao assunto que você gostaria de transmitir para criação do nome do seu podcast. 

 

• O formato da programação; 

Ao criar um Podcast você pode focar em algum formato de programação ou fazer um abordagem 
mista, em que cada episódios poderá ser trazido um formato diferente, para dinamizar a 
programação: 

Solo (monólogo): quando você apresenta sozinho, sua programação. Seu dialogo é com os 
ouvintes, neste formato, é só você “conversando” com seu público. 

Com co-apresentadores: neste formato você apresenta sua programação com um ou mais 
apresentadores para desenvolver o diálogo sobre o tema escolhido. 

Entrevista: aqui o apresentador convida uma pessoa, que domina o assunto a ser abordado, para 
ser entrevistada. O apresentador planeja e conduz as perguntas a serem respondidas pelo 
entrevistado. 

Cada formato tem suas vantagens e desvantagens, para aprofundar mais, segue o link abaixo: 

Como escolher o formato de podcast certo para sua marca – Bicho de Goiaba 
https://www.bichodegoiaba.com.br/como-escolher-o-formato-de-podcast-certo-para-sua-
marca/ (Acessado em 13/04/2022). 

 

ATIVIDADE  

 

Nessa atividade começaremos a planejar os episódios do canal de Podcast da nossa turma. Cada 
grupo ficara responsável por um episódio. A temática dos episódios será em torno de estilos e 
gêneros musicais (POP, Rock, Bossa Nova, Reggae, Hip Hop, Samba, Sertanejo, Clássica, K-pop, dentre 
outros). 

 

1. Juntamente com o seu grupo, faça uma pesquisa para aprofundar seus conhecimentos sobre o 
estilo ou gênero musical escolhido. 

 

https://www.bichodegoiaba.com.br/como-escolher-o-formato-de-podcast-certo-para-sua-marca/
https://www.bichodegoiaba.com.br/como-escolher-o-formato-de-podcast-certo-para-sua-marca/


 

 

2. Em grupo, definem o tema, nome do episódio e o formato da programação ser trabalhado e 
preencha abaixo: 
 

Tema do episódio: ____________________________________________________________ 
 
Nome do episódio: ____________________________________________________________ 
 
Formato do episódio: __________________________________________________________ 


