
PROVA DE APRESENTAÇÃO DE MÚSICAS BRASILEIRAS E CONSCIENTIZAÇÃO 

Contextualização 

A prova: 

A prova de apresentação de “Músicas, Culturas Populares e Conscientização” visa permitir ao aluno conhecer 

as várias manifestações populares, de conscientização e de resistência, tanto às culturas hegemônicas quanto 

às tentativas de combate à exclusão. Neste sentido, possibilitar uma maior compreensão das diversidades, 

lutas, vitórias e derrotas, bem como contextos que levaram às diferentes visões, análises e interpretações de 

nossa história. 

Objetivo da prova 

Levar as equipes a estudarem, conhecerem e reinterpretarem as várias manifestações populares e artísticas, 

na história do Brasil recente e que marcam determinadas lutas, conscientizações e resistências em contextos 

específicos de lutas, aceitação e alterações de nossa história, além de valorizar os trabalhos de nosso alunos 

artistas 

Regulamento 

a) A prova consiste em apresentações artísticas pelas equipes; 

b) Haverá um sorteio de uma das músicas para cada equipe, via Meet, com dois representante de cada 

equipe. Detalhes a acertar com os capitães. O sorteio será realizado às 10h do dia 17/10, via Google Meet, 

pelo link meet.google.com/zva-jpeu-kra; 

c) Após o sorteio, desde que, de livre acordo,  as equipes poderão trocar de músicas entre si; 

d) Os grupos de apresentação devem ser constituídos com paridade de gênero; 

e) Cada apresentação deverá ser de até 5 minutos, no total; 

f) Cada equipe deverá apresentar e explicar o conteúdo da música e sua importância (aprox. 30 segs); 

g) A apresentação final deverá ser um vídeo gravado; 

h) Os temas são relacionados à cultura popular brasileira e alguns de nossos problemas sociais 

(racismos, sexismos, exclusão e desumanização); 

i) As músicas foram escolhidas por apresentarem letras relacionadas a temas de resistência, 

conscientização, ou afirmação cultural. Além disso, fazem parte do repertório da cultura brasileira do 

século XXI; 

j) As equipes deverão apresentar as músicas com no mínimo 3 participantes do próprio colégio. Poderá 

ter um componente externo ao Cotuca, ou ex-aluno. 

k) Fica vetado o uso de sintetizadores ou instrumentos eletrônicos de qualquer tipo; 

l) As equipes deverão apresentar as letras das músicas impressas e fazerem uma breve explanação 

sobre o assunto; 

m) As equipes devem apresentar as músicas de maneira clara e ensaiada. Não deverá haver erros graves 

e nem desconhecimento; 

n) A equipe deverá tentar imitar, de maneira mais fiel possível, a versão selecionada; 

o) Músicas selecionadas:  

a. Cota não é esmola - Bia Ferreira; - https://www.youtube.com/watch?v=0d5roQ3ZWAw 

b. Respeita  - Ana Cañas; https://www.youtube.com/watch?v=Hnan1HTbozQ 

c. Boca de lobo – Crioulo; https://www.youtube.com/watch?v=jgekT-PEb6c 

d. Não Existe Amor Em SP - Criolo, Milton Nascimento, Emicida; 

https://www.youtube.com/watch?v=vwjVbpKlTUc 

https://meet.google.com/zva-jpeu-kra?hs=122&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=0d5roQ3ZWAw
https://www.youtube.com/watch?v=Hnan1HTbozQ
https://www.youtube.com/watch?v=jgekT-PEb6c
https://www.youtube.com/watch?v=vwjVbpKlTUc


 

 

 

 

Critérios de Avaliação 

A equipe deverá apresentar a música selecionada, de maneira clara e competente e ainda explicar qual o tema 

central e importância deste. Três professores acompanharão as apresentações e darão a validade ou não das 

apresentações; 

Tempo estimado para a realização da Prova 

As equipes terão até 5 minutos, impreterivelmente, para apresentarem as músicas e a explanação sobre o 

tema. A apresentação deverá ser em vídeo gravado, em formato legível, cabendo ao grupo a certeza de 

funcionamento. 

Local da Prova 

A combinar com os representantes. Os vídeos serão enviados via drive da gincana. 

 

p) Duração da prova: longa 
q) Pontuação:  

1ºlugar - 650 pontos 
2ºlugar - 375 pontos 
3ºlugar - 250 pontos 
4ºlugar - 125 pontos 

  



 


