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Revisão

TEMA

CONTEÚDO

Oriente, aí
vou eu!

Arte Oriental
Tapeçaria
oriental

A Arte nas
Arábias

ATIVIDADE PRINCIPAL
Audição da história de Aladim
Criando tapetes persas

Música árabe
Tear artesanal
Dança árabe

Classificando alguns instrumentos
árabes
Construção de um tear
Apreciação de músicas e danças
árabes

A Viagem ao
Oriente
continua

Música árabe
Ostinato

Apreciação da música Travelers, do
Grupo Bayaka
Tocando os tambores do oriente
com a música Taksim Arghoul descobrindo ostinatos.

Explorando
as artes do
Oriente

Arquitetura as
Arábias
Ornamentos
arquitetônicos:
fachadas e
interiores

Apreciação de obras
arquitetônicas
Construção de ostinatos visuais repetição de padrões

ratnemelpmoc
edadivita

Vamos realizar uma atividade
complementar? Com o aplicativo RA
Positivo, aponte a câmera do
celular para a imagem ao lado e
ajude o Aladdin a encontrar um
tapete persa voador! Ouça as
orientações no áudio!

APRENDEMOS
Aprendemos sobre a
tapeçaria oriental,
conhecemos
algumas histórias
de Sherazade

Conhecemos um
pouco mais sobre a
música e a dança no
Oriente Médio,
aprendemos a
construir tambores
Aprendemos um
pouco mais sobre
instrumentos árabes
e tocamos
acompanhando uma
música
Aprendemos sobre a
Arquitetura nos
países das Arábias,
construindo um
padrão de ostinato
visual

Vamos aproveitar e realizar uma
autoavaliação? Considerando
todos os nossos encontros, clique
no link ao lado e convide um
adulto para responder com
você a algumas perguntas:
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