
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ
SECRETARIA MUNICIPAL  DE EDUCAÇÃO

Atividades de ARTE – 1º Ano
Outubro / 2021

Escola ___________________________________________________________________

Professor (a) de Arte ________________________________________________________

Aluno (a) _________________________________________________________________

1º Ano ________



Conhecimento e Diversão

Atividade 31

Você quer dançar?

É só começar...!

Vou te apresentar o Grupo Tiquequê.

O Tiquequê surgiu do encontro entre três primas que vinham de uma família
cheia de artistas e um jovem músico.



Todos, desde pequenos, gostavam de cantar e de
fazer teatro, e ao se dar conta de que o universo
infantil era seu maior interesse em comum
resolveram criar um grupo para trabalhar em
festas. Pronto: o trabalho seria juntar um pouco
de tudo que faz parte desse universo — música,
dança, teatro, brincadeiras, histórias — e
transformar certos elementos simples (como
pequenos instrumentos inusitados, sons do corpo
e de objetos do cotidiano, gestos, trechos de
passos de dança…), em um espetáculo que
pudesse comunicar muito com muito pouco.



Você gosta de dançar? 

Assista o vídeo abaixo com o Grupo Tiquequê e vamos aprender os passos dessa dança.

Tiquequê | Quer dançar?

https://www.youtube.com/watch?v=PjytI8VyZKM



Agora é a sua vez...

Assista o vídeo novamente e experimente imitar os gestos e movimentos que a letra
da canção sugere. Que tal você criar um novo gesto ou um novo movimento?
Compartilhe sua sugestão com seu (sua) professor(a) de arte e com seus colegas.

Que outra dança você conhece? A dança é uma linguagem, uma forma de expressão
em que o corpo é quem fala por meio de gestos e movimentos. A dança é um
exercício do corpo e uma arte. Toda pessoa pode dançar para se comunicar em
diferentes momentos.

Se puder, assista os vídeos abaixo e diga o que você achou.

Svetlana Zakharova em A morte do Cisne - Lago dos Cisnes
https://www.youtube.com/watch?v=qgZVDTheSyQ

A morte do cisne em street dance
https://www.youtube.com/watch?v=OnZB1pE6tNQ

https://www.youtube.com/watch?v=qgZVDTheSyQ
https://www.youtube.com/watch?v=OnZB1pE6tNQ


Para quem estiver em casa:

1. Você  assistiu o vídeo?
(     ) Sim (     ) Não

2. Conseguiu explorar os gestos e movimentos?
(     ) Sim (     ) Não

3. O que achou desta exploração? Pintar o rostinho da sua resposta.



Habilidades trabalhadas nesta atividade – Dança

 (EF01AR08) Conhecer, experimentar e apreciar formas distintas de manifestações da dança presentes em seu

cotidiano (rodas cantadas, brincadeiras rítmicas e expressivas), cultivando a percepção, o imaginário, a

capacidade de simbolizar e o repertório corporal.

 (EF01AR10) Experimentar diferentes formas de orientação no espaço (deslocamentos, planos, direções,

caminhos etc.) e ritmos de movimento (lento, moderado e rápido) na construção do movimento dançado.

 (EF01AR12) Dialogar, com respeito e sem preconceito, sobre as experiências pessoais e coletivas em dança

vivenciadas na escola, como fonte para a construção de vocabulários e repertórios próprios.



Conhecimento e Diversão

Atividade 32

Qualquer som pode se tornar uma música?



Olá! Hoje, você vai conhecer um grupo de músicos performáticos, chamado STOMP.

É um grupo que utiliza vários instrumentos, não somente os de percussão que mais

conhecemos, eles utilizam o corpo e objetos comuns (latas, latões, vassouras, baldes

etc.) para criar uma performance.

Suas performances incluem, expressão
corporal, uso de objetos do dia a dia para
produzir sonoridades, além de um roteiro
para suas apresentações. O grupo mistura
teatro, ritmos, música com uma dose de
bom humor.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Percuss%C3%A3o


Se puder observe no vídeo abaixo uma dessas apresentações em que o grupo 
utiliza um objeto do dia a dia para fazer um som musical muito bacana.

Stomp Live - Part 1 – Brooms - https://www.youtube.com/watch?v=tZ7aYQtIldg

https://www.youtube.com/watch?v=tZ7aYQtIldg


Agora é a sua vez...

Você saberia responder aquela pergunta feita no início dessa

atividade?

Qualquer som pode se tornar uma música?

Vamos pensar...

Como um som se torna musical? O que é preciso para 
se fazer música?



Mas antes de tentar responder essas perguntas, você irá fazer uma
experiência. Escolha um objeto e explore as várias possibilidades de se fazer
som com ele. Varie a força, a intensidade com que você faz esse objeto soar,
batendo mais forte ou levemente sobre esse objeto. Repita em velocidades
diferentes acelerando e diminuindo assim como fez o Grupo Stomp em sua
performance.

Depois de explorarem, vamos montar uma sequência com a experiência de
cada um? O professor ou professora, poderá ajudar a organizar a ordem de
apresentação desta sequência. Depois de apreciação de todos, que tal
discutirmos sobre outras maneiras de apresentar?!

Vai ser muito legal!



Para quem estiver em casa:

1. Você assistiu o vídeo?
( ) Sim ( ) Não

2. Conseguiu identificar o objeto utilizado pelo grupo?
( ) Sim ( ) Não

3. Conseguiu explorar o som com outros objetos?
( ) Sim ( ) Não

4. O que achou desta exploração? Pintar o rostinho da sua resposta.



Habilidades trabalhadas nesta atividade – Música

 (EF15AR15) Explorar fontes sonoras diversas, como as existentes no próprio corpo (palmas, voz, percussão

corporal), na natureza e em objetos cotidianos, reconhecendo os elementos constitutivos da música e as

características de instrumentos musicais variados.

 (EF04AR14) Perceber, explorar e identificar intensidade, altura, duração, ritmo, melodia e timbre, por meio de

jogos, brincadeiras, canções e práticas diversas de execução e apreciação musical.

 (EF15AR13) Identificar e apreciar criticamente diversas formas e gêneros de expressão musical, reconhecendo

e analisando os usos e as funções da música em diversos contextos de circulação, em especial , aqueles da vida

cotidiana.

 (EF04AR15) Explorar e caracterizar instrumentos convencionais e não convencionais, considerando os

elementos constitutivos da música.

 (EF03AR14) Perceber, explorar e identificar pulso, ritmo, melodia, ostinato, andamento e compasso por meio

de jogos, brincadeiras, canções e práticas diversas de execução e apreciação musical



Conhecimento e Diversão

Atividade 33

Brasil – Um som para muitas histórias
https://drive.google.com/file/d/16hhouYzekZDKcu0235oLJp34lCPJqQNC/view?usp=sharing

É um animal?
É um som da natureza?

O que você conseguiu identificar nesse som?

Feche os olhos e adivinhe:  que som é esse?

https://drive.google.com/file/d/16hhouYzekZDKcu0235oLJp34lCPJqQNC/view?usp=sharing


Agora, vamos conhecer uma canção da
Professora e Compositora Cecília Cavalieri
França.

Ela é mineira de Itabirito, apaixonada por
música e crianças, por Belo Horizonte
(Capital do Estado de Minas Gerais) e
pelos Caminhos de Minas. Cecília é
Doutora em Educação Musical,
compositora e escritora premiada.



Escute atentamente essa canção que foi criada pela Professora Cecília: 

https://drive.google.com/file/d/1TRn4zJX1IRoCZK0Y7NHbgxfFF-reGkJp/view?usp=sharing

O que você percebeu de semelhança entre essa música e o som que você ouviu?

Você conseguiu identificar quais instrumentos estão tocando na música e como

eles reproduzem esse som que você ouviu no primeiro áudio?

https://drive.google.com/file/d/1TRn4zJX1IRoCZK0Y7NHbgxfFF-reGkJp/view?usp=sharing


Para quem estiver em casa:

1.Você  ouviu a canção?
(     ) Sim (     ) Não

2.Conseguiu identificar o som apresentado?
(     ) Sim (     ) Não

3.Conseguiu explorar o som apresentado com os materiais?  
(     ) Sim  (     ) Não

4.   O que achou desta exploração? Pintar o rostinho da sua resposta.

Bom trabalho!



Habilidades trabalhadas nesta atividade – Música

 (EF01AR13) Conhecer, experimentar e apreciar músicas brasileiras próprias do universo infantil, inclusive

aquelas presentes em seu cotidiano.

 (EF15AR15) – Explorar fontes sonoras diversas, como as existentes no próprio corpo (palmas, voz, percussão 

corporal), na natureza e em objetos cotidianos, reconhecendo os elementos constitutivos da música e as 

características de instrumentos musicais variados.



Conhecimento e Diversão

Atividade 34

Essa paisagem mostra o
fenômeno natural que acontece
no solo do nosso planeta, que é
chamado de relevo. O relevo é o
conjunto de montanhas, vales e
planícies.

Você já viu um “Mar de Montanhas”?

Foto de  Vinicius Montgomery  em flickr



“Sou apaixonado pelas montanhas, rios e florestas do Sul de Minas
Gerais e da Serra da Mantiqueira. Amo fotografar a natureza (sol, lua,
árvores, rios, animais)”.

Vinicius Montgomery

O nome da foto é “Mar de Montanhas”.

O que você acha?

Há semelhança entre essas montanhas e o mar?



Agora é a sua vez...

Você irá tentar fazer um mar de montanhas, a partir de papéis rasgados.

Nesta atividade você vai precisar de um papel para rasgar e outro que será o

suporte. Pode ser o papel que tiver disponível.

Será um desafio!

Para realizar as montanhas, você irá rasgar em curvas os papéis. Deverá ser

várias tiras de papéis rasgados. Depois de terminado, você irá posicionar essas

tiras uma sobre a outra, construindo montanhas. Brinque com as disposições

destas tiras. Quando achar que concluiu, aí poderá colar.

Depois poderemos apreciar as produções dos colegas.

Para quem realizou esta atividade em casa, lembre-se de levar na semana

seguinte para seu professor ou professora de arte.



Habilidades trabalhadas nesta atividade – Artes Visuais

 (EF01AR01) Conhecer e apreciar o desenho como modalidade das artes visuais, cultivando a percepção, o

imaginário, a capacidade de simbolizar e ampliar seu repertório imagético.

 (EF15AR02) Conhecer e explorar os elementos constitutivos das artes visuais (ponto, linha, forma, cor, espaço,

movimento, gestualidade, etc.).

 (EF01AR04) Experimentar o desenho, fazendo uso sustentável de diversos materiais, instrumentos e suportes

convencionais e não convencionais em suas produções.

 (EF15AR06) Dialogar sobre a sua criação e as dos colegas, para alcançar sentidos plurais.


