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Conhecimento e Diversão
Atividade 20
VAMOS LEMBRAR?

Neste primeiro semestre conhecemos e fizemos muitas coisas em Arte.
Vamos relembrar um pouco?
No quadro abaixo, você deverá registrar através do desenho, duas
atividades que mais gostou, depois escrever o nome do artista e/ou
compositor e/ou nome da atividade e porque lhes chamaram a atenção.
Pode pedir ajuda de alguém para escrever se precisar.

Se você não pôde estar presente, que tal desenhar e escrever sobre o que
gostaria de aprender nas aulas de Arte?!

DESENHO 01

Nome do Artista e/ou Compositor e/ou
nome da Atividade

Porque gostou?

DESENHO 02

Nome do Artista e/ou Compositor e/ou
nome da Atividade

Porque gostou?

Conhecimento e Diversão
Atividade 21
Brincadeira de Roda
As “Brincadeiras de Roda” também são
conhecidas como “Ciranda”, ou ainda
“Cantigas de Roda”. As Brincadeiras de
Roda existem desde os tempos remotos
em diversas culturas. O povo indígena
brasileiro mantém essa tradição forte até
os dias atuais, através da dança. O povo
indígena dança para celebrar, para se
preparar para as batalhas, para
comemorar uma caça bem sucedida,
ou a chegada da chuva, etc.

As Cantigas de Roda no Brasil fazem
parte da cultura popular e incorpora
elementos das culturas africanas,
europeia, portuguesa, espanhola e
indígena.
A seguir você vai ouvir/assistir uma
música que fala do mesmo tema, a
música se chama Roda da Carambola
do Grupo EmCantar, que mistura
elementos da música, do teatro e da
dança em sua apresentação.

Artista – Sandra Guinle

O Grupo EMCANTAR nasceu em 1996, assim mesmo, com “m”, reunindo canto
e encantamento, originado do conjunto de crianças, adolescentes e jovens que
se reuniram para cantar e não parou mais. Fazer arte e encantar pessoas!
Esse é o lema que os move. Eles são uma Cia. Cultural que surgiu de encontros
de cantoria e seus desdobramentos, sempre entrelaçando educação e cultura.

No primeiro link você irá conhecer o grupo cantando e dançando, no outro
link, você terá só o áudio da canção Roda da Carambola:
https://www.youtube.com/watch?v=G2Wk-HYJ0Ks

https://www.youtube.com/watch?v=Qu2nonM8v6Y

Segue a letra da música para você acompanhar.
Quem tiver raiva de mim
Eu não sei porque razão
Se for falta de carinho
Dô procê meu coração

Lá no céu tem uma estrela
Só abre de hora em hora
Eu comparo aquela estrela
Com o amor que eu tenho agora

Bate palma pra dentro
Oi vira e bate pra fora
Inda ontem eu vim de lá
Da mata da carambola

Vamos dar mais uma volta
Que a viola mandou dar
Vamos dar mais uma outra
Que a viola vai pará

Na minha casa tem lama
Na tua tem atoleiro
Não há cravo como o branco
Nem amor como o primeiro

Agora é a sua vez...

Para a realização desta atividade, que tal aprender a “Roda da
Carambola”?
Convide alguém de sua casa para brincar de roda com você. Se não
tiver ninguém, use sua imaginação!!!
Lembre-se de registrar por meio de foto ou vídeo e enviar ao seu
professor ou professora de arte.
Caso não seja possível realizar a brincadeira nesse momento,
também poderá representa-la por meio de desenho e pintura!

Habilidades trabalhadas nesta atividade – Música





Apreciar canções e brincar com as sugestões que a letra e a melodia
oferecem de movimento e ritmo.
Cantar e reproduzir os vocalizes dos sons que a música sugere.
Reconhecer as partes de uma música, ou seja sua estrutura em partes
tipo A, B que se repetem na melodia em pares.
Conhecer e valorizar as matrizes estéticas e culturais.

