TEMA

53 anames
63 anames

Arte

43 anames

4º ano
vol. 4

33 anames

Revisão

Oriente, aí
vou eu! (mais
uma vez)

CONTEÚDO
Arte Oriental
Contação de
históiras
Música
tradicional do
Oriente Médio

ATIVIDADE PRINCIPAL

APRENDEMOS

Representação das histórias de
Sherazade por meio de produções
artísticas

As mil e uma noites
- histórias de
Sherazada

Arte nos
desertos

Características da
Arte presente nas
regiões desérticas

Pintura de representação
utilizando as tonalidades
presentes nos desertos

Maifestações e
características da
Arte nos Desertos

Chegamos ao
Egito

Música tradicional
do Oriente Médio e
Egito
Representação do
som
Hieróglifos

Apreciação de obras musicais do
Egito
Criação de hieróglifos
Representação do som por meio de
desenho

Características da
música e da escrita
egípcia

E agora, para
onde?

Teatro de Sombras
Diversidade
cultural
Paises do Oriente
Médio

Pesquisa sobre aspectos culturais
de diferentes países do Oriente
Médio

ratnemelpmoc
edadivita

Vamos realizar uma atividade
complementar? Clique no link em
anexo para ouvir uma hitória sobre
o Oriente Médio!

Exemplos de teatro
de sombra
Características
culturais do Oriente
Médio

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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