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ATIVIDADES DE ARTE DO 5º ANO DO DIA 16 DE AGOSTO À 27 DE AGOSTO 

 

TEMA: A MÚSICA DAS CIVILIZAÇÕES ANTIGAS/ FOLCLORE BRASILEIRO  

OBJETIVO DO CONHECIMENTO:  Contextos e práticas 

HABILIDADES: (EF15AR08) Experimentar e apreciar formas distintas de manifestações da dança 

presentes em diferentes contextos, cultivando a percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e o 

repertório corporal.  

(EF154R25) Conhecer e valorizar o patrimônio cultural, material e imaterial. De culturas diversas, em 

especial a brasileira, incluindo-se suas matrizes indígenas, africanas e europeias, de diferentes épocas, 

favorecendo a construção de vocabulários e repertório relativos a diferentes linguagens artísticas. 

OBJETIVOS:  

 Conhecer a origem da música; 

 Conhecer a cultura de povos antigos; 

 Conhecer instrumentos musicais utilizados por diversos povos antigos; 

 Perceber a ligação entre a música e o teatro grego; 

 Resgatar, vivenciar e valorizar as manifestações da cultura popular brasileira; conhecer a 

importância do folclore para a comunidade; 

 

1º ATIVIDADE:  

 Ler sobre a Música e a Dança, apostila página 79 

 Assinalar a imagem que não representa uma dança de roda apostila página 79.  

 

2º ATIVIDADE:  

 Ler sobre a Mesopotâmia página 80 e 81.  

 Ler sobre o Egito página 82. 

 Ler sobre a Grécia página 83, 84 e 85. 

 Debater sobre as leituras realizadas.  
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3º ATIVIDADE:  

 Destacar o material complementar da página 155 e colar na página 86 da apostila.  

 Fazer a cruzadinha da página 87 da apostila.  

 

4º ATIVIDADE:  

 Assistir ao vídeo do Sítio do Pica Pau Amarelo, relembrando o folclore, site: 

https://www.youtube.com/watch?v=weHjxS4ajnY  

 Comentar com os alunos sobre a data comemorativa do folclore relacionando os personagens do 

vídeo. 

 Escolha um dos personagens que mais gostou e faça um desenho. 
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