O Egito também é tema de ópera.
Comece ouvindo o áudio!

Objetivo:

ARTE

Estudar uma ópera com uma história que se passa
no Egito.

Plano semanal 6º ano, vol.2

E T A P A

1 .

O

Q U E

É

U M A

Ó P E R A ?

_ Uma ópera é uma obra de arte, geralmente dramática, que envolve as 4
linguagens da arte: música, dança, teatro e artes visuais!
_ A primeira vez que usaram o nome "ópera" foi em 1639, na Itália! Até hoje, são
apresentadas em latim ou italiano, e seguem um padrão básico de montagem.
_ Existem vários elementos na ópera, clique na imagem da cortina e
conheça os principais!
_O principal compositor de óperas da história da música brasileira foi Carlos
Gomes. Sua principal ópera foi "O Guarani".

E T A P A

2 . A I D A

_Aida é uma ópera em quatro atos, com música de Giuseppe Verdi e libreto de Antonio
Ghislanzoni. Sua estreia mundial aconteceu na Casa da Ópera, no Cairo, em 24 de
dezembro de 1871, por encomenda do vice-rei do Egito.
_É uma das mais famosas óperas do mundo! E muitas companhias tem Aida em seu
repertório! Leia a página 11 e 12 para saber mais.
_Procure na internet a "marcha triunfal Aida" e ouça! Ela tem compasso binário.

E T A P A

3 .

A T I V I D A D E S

_ Clique na imagem ao lado. Você vai encontrar algumas fotos de
montagens da ópera Aida. Procure identificar quais são os elementos
egípcios nas cenas, descrevendo-os em seu caderno.

_Agora, responda corretamente as peguntas da
avaliação, clicando na imagem ao lado.

Se quiser, peça a um adulto para compartilhar uma foto sua com nosso roteiro!
@ artedfisicaspe
#specomvoce
#artespecomvoce

ARTE

Ficha técnica
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