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ATIVIDADES DE ARTE DO 2º ANO DO DIA 26 DE ABRIL À 07 DE MAIO  

 

TEMA: MÚSICA E DANÇA NA PRÉ-HISTÓRIA  

OBJETIVOS: 

 Experimentar sons produzidos por objetos de uso doméstico usando-os como 

instrumento musical por meio de uma experiência lúdica.  

 Informar que a música faz parte da experiência humana desde o período 

primitivo, quando os seres humanos já imitavam os sons do cotidiano e da 

natureza.  

 

 1º PRIMEIRA ATIVIDADE:  

 

A) Realizar a leitura sobre as pinturas nas cavernas e observar as imagens na 

apostila na página 26. Responder as questões A e B.  

 

2º SEGUNDA ATIVIDADE:   

 

A) Assim como o homem que viveu na Pré- História utilizava objetos 

encontrados na natureza como instrumentos musicais, você vai escolher 

objetos do seu cotidiano para produzir sons.  Pense em quais objetos fazem 

sons. 

 

B) Escolha na sua casa um ou dois objetos que você irá tocar. (Observação: 

para as aulas presenciais os alunos podem trazem para a escola)  

 

 

C) Explore diferentes sons sendo eles os mais agradáveis aos mais graves. 

(Exemplos: batendo as mãos; raspando dois objetos, agitando ou 

friccionado).  
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3º TERCEIRA ATIVIDADE:  

Fazer um cartão em homenagem ao dia das Mães:  

Materiais: 2 Folhas sulfites; lápis de cor ou giz de cera; tesoura; cola; canetinha; fita 

para laço; lápis preto.  

Passo a passo:  

Em uma das folhas sulfites colorir a mesma com cinco cores diferentes e recortar cinco 

formatos de coração.  

Na outra folha sulfite colar os cinco corações e escrever dentro de cada um, uma 

qualidade sobre sua mãe. 

Decorar o cartão de acordo com a imagem ou de sua preferência.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


