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Resumo: 
O ensino médio é uma fase da vida cheia de emoções, descobertas, estudos e de preparação
para o ENEM e vestibulares. Dentre as universidades federais mais cogitadas para o ingresso,
no estado do Rio Grande do Sul, está a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).
Em seu vestibular, a UFRGS , cobra de seus candidatos leituras obrigatórias. Dentre elas, para
o vestibular de 2018 está o disco “Elis e Tom 1974”, que contém 16 faixas de belíssimas
músicas, com várias figuras de linguagem e ampla interpretação, que fazem sucesso até os dias
atuais. Porém, muitas vezes, seja por tempo, seja por dificuldades de interpretação, o candidato
a prova não lê, não ouve e não interpreta corretamente tal leitura obrigatória. Frente a isso, este
trabalho de ensino, tem por objetivo, criar uma vídeo aula de fácil compressão, explicando o
disco “Elis e Tom 1974” . Para isto, escutou-se tal disco com plena atenção, analisando as
letras de cada música, criou-se um vídeo explicando de maneira clara o contexto e
interpretação de cada faixa. O vídeo produzido será apresentado para os alunos do Instituto
Federal do Rio Grande do Sul- Campus Feliz, que farão o vestibular da UFRGS. Futuramente
pretende-se criar um canal no YouTube para a adesão dos demais vídeos do projeto em que
este trabalho se integra, com isso espera-se ampliar o acesso às leituras obrigatórias para a
comunidade acadêmica e externa do IFRS-Campus Feliz.

Disponível em https://moexp.osorio.ifrs.edu.br/uploads/anai/2017/Anais MoExP 2017.1210.pdf

Anais da Mostra de Ensino, Extensão e Pesquisa do Campus Osório - MoExP. 
https://moexp.osorio.ifrs.edu.br/anais

https://moexp.osorio.ifrs.edu.br/uploads/anai/2017/Anais MoExP 2017.1210.pdf
https://moexp.osorio.ifrs.edu.br/anais

	ISSN: 2526-3250
	Pare, veja e ouça: "Elis e Tom 1974"
	Anais da Mostra de Ensino, Extensão e Pesquisa do Campus Osório - MoExP.  https://moexp.osorio.ifrs.edu.br/anais


