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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 

Mistura  Mágica  
Na atividade anterior você conheceu 

um pouco mais sobre o circo. Você 

sabia que o circo primitivo tinha 

capacidade para 150 mil pessoas e 

exibia corridas de carruagens, lutas de 

gladiadores, apresentações com 

animais ferozes e pessoas com 

talentos incomuns? Devido a um 

incêndio ele foi substituído por um 

novo espaço de apresentação, porém 

menor, o Coliseu, uma das 7 

maravilhas do mundo moderno. 



Com o passar dos séculos o circo sofreu 

muitas transformações e os espetáculos 

passaram a cativar o público com sua beleza, 

alegria, sons, cores e apresentações 

surpreendentes. 

 

Surgiram os picadeiros, shows com cavalos e 

outros animais, exibições de malabarismo, 

músicos, contorcionistas, equilibristas, 

mágicos e palhaços, apresentando os tipos 

de artes circenses que conhecemos nos dias 

de hoje.  

 



Existem circos itinerantes que vão de 

cidade em cidade para realizar suas 

apresentações, e circos cuja sede é 

fixa, ou seja, construída em um só 

lugar e o público que vai até ele, como 

é o caso do maior circo do mundo, o 

Cirque du Soleil, fundado em 1984 no 

Canadá. 

 



Agora, vamos conhecer um grupo de artistas brasileiros que unem Música, 
Teatro, Dança e Circo em suas apresentações. 

O Teatro Mágico é um grupo musical brasileiro 
formado em 2003 por Fernando Anitelli e conta 
com cinco músicos e três artistas/bailarinas 
performáticas, os integrantes da trupe se 
apresentam maquiados e vestidos de palhaço, 
reunindo elementos do circo, do teatro, da 
poesia, da música e da literatura, do cancioneiro 
popular, tornando possível a junção de 
diferentes segmentos artísticos numa mesma 
apresentação. 
 



Assista a seguir a canção “Sonho de uma flauta” e veja a junção de diferentes 
linguagens da arte num só espetáculo. Você vai gostar! 

A seguir o link de canção “Sonho de uma flauta”  
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=8GufO_JTG6c 
 

https://www.youtube.com/watch?v=8GufO_JTG6c
https://www.youtube.com/watch?v=8GufO_JTG6c
https://www.youtube.com/watch?v=8GufO_JTG6c
https://www.youtube.com/watch?v=8GufO_JTG6c


Sonho de uma flauta - O Teatro Mágico 

Nem toda palavra é 
Aquilo que o dicionário diz 
Nem todo pedaço de pedra 
Se parece com tijolo ou com pedra de giz 
Avião parece passarinho 
Que não sabe bater asa 
Passarinho voando longe 
Parece borboleta que fugiu de casa 
Borboleta parece flor que o vento tirou pra dançar 
Flor parece a gente 
Pois somos semente do que ainda virá 
A gente parece formiga 
Lá de cima do avião 
O céu parece um chão de areia 
Parece descanso pra minha oração 
A nuvem parece fumaça 
Tem gente que acha que ela é algodão 
Algodão às vezes é doce 
Mas às vezes não é doce não 
Sonho parece verdade 
Quando a gente esquece de acordar 
E o dia parece metade 
Quando a gente acorda e esquece de levantar 
Hum... e o mundo é perfeito! 
E o mundo é perfeito! 
E o mundo é perfeito! 
Eu não pareço meu pai 
Nem pareço com meu irmão 
 

Sei que toda mãe é santa 
Sei que incerteza traz inspiração 
Tem beijo que parece mordida 
Tem mordida que parece carinho 
Tem carinho que parece briga 
Briga que aparece pra trazer sorriso 
Tem riso que parece choro 
Tem choro que é pura alegria 
Tem dia que parece noite 
E a tristeza parece poesia 
Tem motivo pra viver de novo 
Tem o novo que quer ter motivo 
Tem a sede que morre no seio 
Nota que fermata quando desafino 
Descobrir o verdadeiro sentido das coisas 
É querer saber demais 
Querer saber demais 
Sonho parece verdade 
Quando a gente esquece de acordar 
O dia parece metade 
Quando a gente acorda e esquece de levantar 
Mas sonho parece verdade 
Quando a gente esquece de acordar 
O dia parece metade 
Quando a gente acorda e esquece de levantar 
E o mundo é perfeito! 
E o mundo é perfeito! 
E o mundo é perfeito. 



Você reparou que na letra da canção há diversos temas ou coisas 
opostas? Pois é, a letra parece querer dizer como nossa imaginação é 
capaz de nos mostrar maneiras diferentes de sentir e de viver a vida. Em 
nossa imaginação o mundo pode ter a perfeição que nós desejamos, 
embora ele possa parecer sempre o mesmo para a maioria das pessoas. 



Agora é a sua vez... 

  
Na atividade de hoje, inspirados em nossos sonhos, faremos o mesmo, porém, por 
meio do desenho, criando uma produção surreal, que vá além da imaginação... 
 

Segue abaixo algumas palavras retiradas da música, com sentidos variados. 

 

sonho – dia – mundo – beijo – passarinho – mordida – sorriso – choro – 
noite – borboleta – asa – flor – casa – avião – formiga – fumaça –  

algodão – dicionário – pedra  
 

Escolha na lista acima ao menos 7 elementos e crie um desenho surreal, como 
se fosse um sonho, em que todos os elementos que escolheu, estejam na sua 
produção.  
 

Depois de pronto, fotografe e envie para seu professor ou professora de arte. 
 



Habilidades trabalhadas nesta atividade – Artes Visuais 
 

 Conhecer,  reconhecer  e saber fazer uso em suas produções os elementos da linguagem visual - linhas, 

pontos, formas, texturas e cores. 

 Produzir Desenhos a partir de seu próprio repertório e dos conhecimentos adquiridos, de forma a se 

apropriar desses saberes em suas próprias produções. 

 Selecionar e tomar decisões com relação aos materiais, suportes e instrumentos na  sua produção. 

 Valorizar as produções realizadas. 

 Conhecer e valorizar os artistas brasileiros, das obras apresentadas/apreciadas, conhecendo aspectos de sua 

poética. 
  


