Mais tempero musical na arte brasileira
Clique aqui

Objetivos:

ARTE

E T A P A

Plano semanal 7º ano, vol.1

Conhecer mais do Quinteto Armorial.
Saber mais das cavalgadas brasileiras.

1 . Q U I N T E T O
A R M O R I A L

Arte. 7º ano, vol.1, p. 26.

Ouça o áudio

_Leia a página 26, 7º ano, vol.1.
_ Pesquise mais sobre o Quinteto Armorial na internet.
_ Para finalizar a pesquisa da Etapa 1, digite na busca
da internet: "Dança: Naturalmente - Teoria e Jogo de
uma dança brasileira e assista com atenção um trecho
do espetáculo.
_Prontos para o desafio? Faça o teste para saber se
você sabe tudo sobre o Movimento Armorial!

ETAPA 2. AS
CAVALGADAS

Clique aqui

_Leia a seção "Saiba +" da página 27,
7º ano, v.1. Arte.
_ Pesquise mais sobre o evento "Cavalgada
à Pedra do Reino" que é realizado todos os
anos em Pernambuco.
_ Você descobriu na pesquisa que tudo
começou por uma lenda do retorno do Rei
Dom Sebastião e que foi somado ao
orgulho da cidade na tradição das
cavalhadas.
_Na sua região, estado ou cidade há uma
lenda ou uma tradição que é repetida todo
ano? Conte-nos em um texto de 15 a 20
linhas. Escolha 2 a 3 imagens para ilustrar.
Dica: Sabe a história de Dom Quixote?
É muito semelhante!

Clique aqui para
fazer o teste!

ETAPA 3. ORGANIZE AS
IDEIAS!

_ Clique no ícone ao lado e imprima ou
desenhe o esquema de mapa mental:

_ Agora, escolha canetas coloridas,
canetinhas ou lápis de cor para preencher
com uma letra bem bonita, conforme as
instruções. Deixe este mapa mental com a
sua cara!

_Se quiser, peça a um adulto
para compartilhar
com a gente o seu resultado
#specomvoce
#artespecomvoce
Arte. 7º ano, vol.1, p. 18

