Para atender a esta nova demanda, a Editora do Brasil apresenta o Projeto Brincando com Som e Tom, que tem como
objetivo trabalhar a competência leitora
por meio de músicas, textos e canções.
Neste projeto, os professores poderão
contar com textos de domínio público,
narrativas modernas, poemas, parlendas
folclóricas, cantigas populares e músicas
criadas especialmente para o trabalho
com a Coleção.
O material sugere um trabalho na escola
com abordagem interdisciplinar de ensino, que propõe, para cada faixa, a exploração do tema por mais de uma área do
conhecimento.
Além das faixas musicadas e narradas
oferecidas pelo CD, as escolas contarão
com um vasto repertório de sugestões de
como as músicas e os textos poderão ser
utilizados no cotidiano da sala de aula,
contribuindo com o trabalho pedagógico
do professor e o enriquecimento da sensibilidade dos alunos e de sua competência leitora.
No final do livro, encontram-se as sugestões de atividades, orientadas por um
índice remissivo. Neste, por meio das
cores, o professor poderá compreender
as atividades propostas, organizando-as
em seu planejamento cotidiano.

Quando a faixa do índice for de cor amarela, significa que a letra da música ou canção
se encontra no Livro do Aluno. (A faixa do
CD está especificada ao lado do título no
item Número, e a página se refere ao Livro do Aluno da disciplina na qual conste a
faixa). No projeto, há orientações de como
explorar a letra no Livro do Aluno.
Quando a faixa do índice for de cor azul,
significa que a letra da música ou canção
consta apenas no final do Livro do Professor, fazendo parte, exclusivamente,
do Projeto Brincando com Som e Tom.
(Neste caso, a faixa do CD está especificada ao lado do título no item Número, e
a página se refere ao Livro do Professor,
ou seja, à página do projeto, e não do Livro do Aluno. Nessas páginas, o professor encontrará, além da letra da música
ou texto, orientações de como explorálos com os alunos).
Quando a faixa do índice for cor-de-rosa,
significa que a letra da música ou canção
está no Livro do Aluno, mas tem indicação de trabalho interdisciplinar. (Neste
caso, a faixa do CD está especificada ao
lado do título no item Número, e a página se refere ao Livro do Professor, ou
seja, à página do projeto, e não do Livro
do Aluno. Nessas páginas, o professor
encontrará, além da letra da música ou
texto, orientações de como explorá-los
com os alunos e também a indicação do
Livro do Aluno e da página na qual a letra se encontra).
Página 1 de 1

SOM & TOM

Projeto Som & tom

