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Atividades de arte 2º ano de 24 de maio a 04 de junho 

 

TEMA: MÚSICA E DANÇA NA PRÉ HISTÓRIA 

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

quando os humanos já imitavam os sons da natureza. Apresentar os primeiros instrumentos 

sonoros, como osso, chifre e concha. Experimentar sons produzidos por objetos de uso 

doméstico. Mencionar que a dança também teve início com os povos primitivos. 

 

PRIMEIRA ATIVIDADE 

 

               Nessa aula usaremos a apostila de arte nas páginas 20, 21, 22, 23, 24 e 25, a criança 

deverá ser orientada que tanto a música como a dança já existem desde os tempos antigos uma 

vez que foram encontradas pinturas rupestres que comprovam isso e encontrados instrumentos 

sonoros primitivos capazes de produzir música. Para dar início oriente a criança a fazer a leitura 

da imagem da página 20, explicar que essa imagem é uma pintura rupestre que representa 

figuras humanas estilizadas tocando uma espécie de instrumento de sopro. Leia junto com a 

criança para melhor compreensão e registre as respostas na apostila. Na página 21 ler o texto e 

questionar a criança sobre a origem da música, explicar que inicialmente que a música estava 

ligada a comemorações, cerimônias e festas. Pergunte a criança se ela gosta de ouvir música, 

qual a música ela mais gosta. Para a página 22 ao mostrar a imagem diga a criança que baixo 

relevo é uma escultura que não se sobressai da base onde está, ou seja é um relevo cujas formas 

não ultrapassam os limites da visão frontal. Ler a página 23 mostrando as imagens dos 

instrumentos primitivos contidos nessa página. Fazer a atividade da página 24 ligando os 

instrumentos aos seus respectivos nomes. 

Observar o exemplo da página 25 da apostila de arte e confeccionar um zunidor, seguindo o 

passo a passo existente nessa página, e usar a criatividade para decorar. 

SEGUNDA ATIVIDADE 

Leia e responda as questões da página 26 e faça a atividade da página 29. 
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