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M A P A
M E N T
A L

2. Imitação e
representação

Lenda Uakti
Conhecendo
nosso
instrumento
vocal e o timbre

1.A origem da
música e dos
sons

Entender que a imitação
e a representação são
recursos muito antigos.

Representar também
é coisa do teatro

No mundo pré-histórico
usavam máscaras para
representar

Observar a presença da música nos rituais
primitivos e estudar mitos e lendas que
explicam sua origem.

As ferramentas
sonoras
Escute o conteúdo aqui

Perceber que o corpo também pode ser
considerado um instrumento musical.
Experimentar a produção de diferentes
sons.

As pirâmides
4.Antigo Egito
As múmias

Escute o conteúdo aqui

Conhecer a cultura e a
história do Antigo Egito
através das pirâmides.
Saber como é o processo
de mumificação.

Imitar é uma
necessidade humana

Escute o conteúdo aqui

Clique aqui para
o desafio final!
Se quiser, peça a
um adulto
para compartilhar
#specomvoce
#artespecomvoce

Mitos africanos
3. Mitologia
africana em cena

Conhecer mitos de
origem africana
e obras de arte
inspiradas neles.

Apresentações atuais
inspirada em rituais

Tribos e línguas diferentes:
formas de se comunicar

Escute o conteúdo aqui
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