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Conhecimento e Diversão 

Atividade 39 

Vamos  Relembrar? 

Neste ano você conheceu muitos artistas e realizou diversas 
atividades. 
 
Vamos tentar lembrar de algumas? 
 
Escreva abaixo, o nome de 3 artistas que você conheceu, 
gostou e porque gostou.  



Artista Por que gostou 
  

  

  

  



Após realizar esta primeira atividade, você irá fazer uma 
produção em desenho da atividade que mais gostou e 
depois pintar. Poderá usar o suporte e material que tiver à 
disposição. 
 
 
Vamos lá, relembrar é sempre bom! 



Habilidades trabalhadas nesta atividade – Artes Visuais 
  

 

  (EF15AR02) Explorar os elementos constitutivos das artes visuais (ponto, linha, forma, espaço, movimento, 

gestualidade, cor, textura, volume e composição) em suas produções, nas produções dos colegas. 

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

suportes  convencionais e não convencionais em suas produções. 

 (EF15AR05) Experimentar a criação em artes visuais de modo individual, coletivo e colaborativo, 

explorando diferentes espaços da escola e da comunidade.  

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



Conhecimento e Diversão 

Atividade 40 

“Já é hora de dormir...” 

O que você faz quando o sono não vem? 

Hoje você vai ouvir a Fafá 
contar a história do Dudu, um 
menino que não conseguia 
dormir. Essa história foi criada 
por Ana Rapha Nunes no livro 
“A noite chegou e o sono não 
vem”. 



A noite chegou e o sono não vem – Fafá Conta 
https://www.youtube.com/watch?v=3WW1fjxLda0 
 
 
Abaixo, segue o link para o áudio MP3  de “A noite chegou e o sono não vem” 
https://drive.google.com/file/d/1nUI_yC6_MQz9U4osmy6U-
3bwKCXyvVkZ/view?usp=sharing 



E aí? Gostou dessa história? Que remédio a mãe do Dudu deu para ele dormir? Você já 
provou desse mesmo remédio? Comente com seus colegas. 
 

Agora, vamos ouvir duas canções que tratam desse mesmo assunto. Escute atentamente 
essas canções prestando atenção na letra. 
 

• Dorme Sofia - Djavan 
https://www.youtube.com/watch?v=0jo2ZnGdMPs 
 

Áudio MP3 - Dorme Sofia - Djavan 
https://drive.google.com/file/d/1EIT11eJRBm3wWgnCgJm1C2AvTmTxIs-
u/view?usp=sharing 

 
• Boa Noite – Palavra Cantada 

https://www.youtube.com/watch?v=41TDi4aYoZ4 
 

Áudio MP3 - Boa Noite – Palavra Cantada 
https://drive.google.com/file/d/1Ozh3DWSW7G_h13a5cfzKRzDKCxji9AWy/view?usp=s
haring 

https://www.youtube.com/watch?v=0jo2ZnGdMPs
https://www.youtube.com/watch?v=0jo2ZnGdMPs
https://www.youtube.com/watch?v=41TDi4aYoZ4
https://www.youtube.com/watch?v=41TDi4aYoZ4


Agora é a sua vez...  
 

 

Você ouviu a história, e escutou as duas canções, vamos conversar sobre a 
história e a músicas que ouvimos? 

  
1. O que há de semelhanças e diferenças entre a história e as letras dessas 

duas canções? Você conseguiu perceber? 
 

2. Por que o Dudu não conseguia dormir? Quem fez com que ele dormisse? 
 

3. E a Sofia conseguiu dormir?  
 

4. Na Canção “Dorme Sofia” aparece o som grave de um instrumento 
utilizado em orquestras, você consegue identificar qual é esse 
instrumento?  

 



5. A Canção “Dorme Sofia” possui três partes:  
 

 Parte A – Estribilho;  Parte B - Estrofe  e  Parte C – Refrão. 
  

Você consegue distinguir essas partes? Na sua opinião, que efeitos tem a 
repetição dessas partes nessa canção? 

  
6. Você já ouviu de seus pais pedidos como os da canção “Boa Noite” do Palavra 
Cantada? 

  
7. Segue abaixo a letra para você ler e cantar junto com o vídeo / áudio. Repare 
na melodia, o som da música que é a parte cantada da letra. 

  
8.  Essa canção tem duas partes, você consegue identificar essas partes?  

Parte A – Estrofes  
Parte B – Refrão 



  

 

Gatinha, a mamãe tá tão cansada 

Vê se dorme hoje toda a madrugada 

(Boa noite, boa noite) 

  

Garoto que dá uma de bacana 

Faz xixi, escova os dentes e já pra cama! 

(Boa noite, boa noite) 

  

Brotinho, com você não tem problema 

Só não dorme quando vamos pro cinema 

(Boa noite, boa noite) 

  

Ih, e agora a neném tá com cocô 

E a mamãe já foi pra casa do vovô 

(Boa noite, boa noite) 

  

Meu filho, se você dormir bem cedo 

Amanhã te conto um baita de um segredo 

(Boa noite, boa noite) 

  

Menininha, pra quê tanta choradeira? 

A mamãe já tá fazendo a mamadeira 

(Boa noite, boa noite) 

  

Menino, não é hora de TV 

Não tem essa de programa que você precisa 

ver 

(Boa noite, boa noite) 

  

    

 

Criança, eu já tive a sua idade 

Também tinha que dormir sem ter vontade 

(Boa noite, boa noite) 

  

Bichinha, cê é mesmo uma capeta 

Cê não disse que não ia mais chupar essa chupeta? 

(Boa noite, boa noite) 

  

Menininha, cê me enrola com pergunta 

Bando é bando, banda é banda 

E bunda é bunda 

(Boa noite, boa noite) 

  

Criançada, vou cantar a vaca amarela 

E quem falar primeiro come todo o cocô dela 

Agora sem nenhuma brincadeira 

Vê se dorme e chega de tanta besteira 

(Boa noite, boa noite) 

  

Mil abraços, mil beijinhos, mil carinhos 

Durmam bem, e sonhe só com os anjinhos 

(Boa noite, boa noite) 

  

Mil abraços, mil beijinhos, mil carinhos 

Durmam bem, e sonhe só com os anjinhos 

(Boa noite, boa noite) 

  

Compositores: Paulo Tatit e Zé Tatit 



Habilidades trabalhadas nesta atividade – Música 
  

 

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

aquelas presentes em seu cotidiano. 

 (EF02AR13) Experimentar, identificar e apreciar músicas próprias da cultura (do Vale do Paraíba, nacional e 

internacional) popular paulista de diferentes épocas. 

 (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 

 (EF15AR23) Conhecer e experimentar, em projetos temáticos, as relações processuais entre diversas 

linguagens artísticas. 
 

  



Conhecimento e Diversão 

Atividade 41 

O Ratinho Frederico e seu importante trabalho... 

Que tal ouvirmos a história “Frederido” escrita por 
Leo Leoni ? 
 

Ela será contada por Giba Pedrosa – Quintal da 
Cultura. 

https://tvcultura.com.br/playlists/110_era-uma-vez-no-quintal-historias-pra-
boi-nao-dormir.html 



Segue abaixo a história, para você acompanhar. 

Era uma vez uns cinco ratinhos que moravam dentro de um muro de pedras que 
ficava dentro de uma fazenda. Os cinco ratinhos tagarelas, pois falavam sem parar o 
tempo todo, juntavam alimento para o inverno que chegaria, ... o paiol estava vazio e 
eles arrastavam uma pesada espiga de milho para dentro do muro de pedras. Os 
cinco ratinhos... Os cinco, não... os quatro, porque o Frederico, o ratinho mais novo 
ficava lá, deitado em cima do muro, olhando, lá longe, o lago, os passarinhos... 
 Os outros ratinhos perguntaram: 
- Frederico, não vai trabalhar não? Ajudar a gente? 
- Eu, respondeu Frederico. Eu estou trabalhando porque o inverno tem dias longos  
cinzentos. Nós vamos sentir falta das cores. Eu estou guardando as cores (apontou 
com o dedo na cabeça como quem diz que guarda memórias). Eu estou trabalhando, 
ele afirmou convicto. 
-Ah, Frederico! Você é um faz nada, um preguiçoso, disseram-lhe os ratinhos 
tagarelas. 



O inverno se aproximava cada vez mais. Um dia, os cinco ratinhos tagarelas estavam 
arrastando uma noz sobre uma folha, na qual puxavam para dentro do muro de 
pedras. Os cinco não..., os quatro. Adivinhem quem estava parado? O Frederico! Ele 
estava deitado sobre a grama verdinha e os outros ratinhos novamente o indagaram: 
- Frederico, você não vai trabalhar, não? Não vai ajudar a gente? 
- Eu, respondeu novamente. Eu estou trabalhando porque o inverno tem dias longos e 
cinzentos. Eu estou, então..., pois nós vamos sentir falta do que conversar, estou 
guardando as palavras, é isso! Eu estou trabalhando! Disse com eloquência. 
O inverno chegou. No último dia, os ratinhos ainda juntavam milho, nozes, tudo o que 
eles podiam dentro do muro de pedras. E o Frederico, lá no alto do muro, deitado, 
fechando e abrindo os olhos... 
- Frederico, vai falar que está trabalhando agora, dormindo aí? 
- Eu estou trabalhando! Respondeu no mesmo tom de sempre. 
- Está fazendo o quê, Frederico? 
- O inverno tem dias longos, cinzentos, frios..., nós vamos sentir falta do calor! Eu 
estou armazenando o calor! 



Chegou o inverno e os cinco ratinhos tagarelas entraram dentro do muro de 
pedras. Eles começaram a conversar, a comer..., só que a comida acabou e o 
inverno, não. E quando se está com frio e com fome, ninguém tem vontade de 
conversar, não é? Foi então, que um dos ratinhos virou para o Frederico e falou: 
- Frederico, cadê aquelas coisas que você guardou? O calor, hein? As cores, as 
palavras? 
- Vocês querem? Perguntou Frederico. 
Nessa hora, Frederico saiu para o lado de fora do muro e pediu para os quatro 
ratinhos fecharem os olhos. E então, ele começou a falar dos raios de sol 
batendo no lago. Das asas de um beija-flor vermelho, azul e amarelo que ele 
viu, que era como se as cores fossem sendo desenhadas nas cabeças dos 
ratinhos. 
- Fala mais, Frederico! Que bonito! E o calor? 



E o jeito que o Frederico falava dos raios de sol quando bate na pele da gente.., ou 
então, de sentir os pés descalços... Era tão bonito o jeito o jeito que ele falava, que 
os ratinhos começaram a ficar quentinhos... 
- Nossa, Frederico, está quente! E as palavras que você guardou, hein? 
Nessa hora, Frederico pediu que eles abrissem os olhos e disse assim: 
- Quem é que espalha neve pelo chão, como se fosse confete e depois as derrete? 
- Quem é que acende a luz da Lua e apaga a luz do Sol? 
- Quem é que cobre de verde as folhas nuas? 
- São quatro ratinhos como eu e você! 
- São quatro ratinhos... olá, olê! 



- Cada um faz aquilo que gosta! 
- Cada um faz aquilo que sabe e pode fazer! 
- São quatro ratinhos... olá, olê! 
Quando Frederico disse isso, os quatro ratinhos bateram palmas... 
- Frederico, você não é um vagabundo! 
- Frederico, você não é um preguiçoso! 
- Frederico! - Você é um poeta, Frederico! Disseram isso encantados. 
Nessa hora, Frederico ficou vermelho de vergonha, levou a mão a boca e 
disse assim: 
- Eu sei... É o meu trabalho! 



Agora é a sua vez... 

 

 
Que tal interpretar essa história na linguagem do Teatro? 
  
Para começar esse trabalho, é importante reconhecer os elementos 
principais dessa história: 
  

• Os personagens e o narrador; 
• A ação, o que acontece nessa história; 
• O espaço ou ambiente, onde acontece a história; 
• O tempo em que ocorre a história. 



1. Descreva com poucas palavras cada um desses elementos, assim, você 
fará um resumo, uma síntese da história. 

 
2. Em grupo com seus colegas de sala, ou em casa com a ajuda de um 

familiar, você vai criar uma forma de representar essa história, seus 
personagens com objetos, e materiais disponíveis. Você pode utilizar 
objetos, ou criar por meio de desenho (teatro de vara) os principais 
elementos dessa história. 

 
3. Você e seus colegas, nesse trabalho, irão dividir essa história e escolher 

as falas principais; 
 

4.    Dividam no grupo quem serão o narrador e os personagens e o que cada 
um irá fazer para criar essa apresentação de teatro. 



5. Vocês devem se lembrar de observar a entonação das falas para dar mais 
intencionalidade e interpretação nas falas e nos diálogos. Escolham como 
pronunciar essas palavras para transmitir emoções e sensações: 
questionamento, encantamento, frio, cansaço, fome etc. 
 
6. Em sala de aula, façam os preparativos para apresentar o Teatro, 
lembrem-se de preparar o cenário que enriquecerá sua interpretação.  
 
7. Se você estiver no remoto, se puder grave um vídeo e encaminhe para o 
seu professor ou professora de arte. 
 

 Após a realização desta interpretação, o que vocês entenderam 
sobre a lição da história? Vamos conversar um pouco. 



Habilidades trabalhadas nesta atividade – Teatro 
  

 

 (EF02AR18) Conhecer e apreciar o teatro de bonecos presente em diferentes contextos, aprendendo a ver e a 

ouvir histórias dramatizadas e cultivando a percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e o repertório 

ficcional. 

 (EF01AR19A) Compreender o que significa teatralidade.  

 (EF01AR19B) Perceber teatralidades na vida cotidiana. 

 (EF02AR21) Exercitar a imitação de situações cotidianas e o faz de conta, ressignificando objetos e fatos e 

experimentando-se no lugar do outro, ao compor e encenar acontecimentos cênicos com base em diferentes 

referências (músicas, imagens, textos ou outros pontos de partida), de forma intencional e reflexiva. 

 (EF02AR22) Imitar, com respeito e sem preconceito, movimentos, gestos e voz de personagens que 

representem pessoas e animais, reconhecendo semelhanças e diferenças entre suas imitações e as feitas pelos 

colegas. 
 
  


