
                                                                     

  

 

 
ROTEIRO DE AULAS ON-LINE 12ª SEMANA – 2º ANO – ARTE 

 
AULAS DA SEMANA DE 13/07/2020 A 17/07/2020 

 
Professoras: Cássia, Jéssica e Juliana Souza 
 

 2º ANO A 2º ANO B 2º ANO C 

1ª Aula 1407 13/07 15/07 

 
 
Área do conhecimento: Arte 
 
Conteúdos:  
Cantos tradicionais 
O que você aprendeu 
Vamos fazer 
 
 
Habilidades: 
(EF15AR13) Identificar e apreciar criticamente diversas formas e gêneros de expressão 
musical, reconhecendo e analisando os usos e as funções da música em diversos contextos 
de circulação, em especial, aqueles da vida cotidiana. 
(EF15AR14) Perceber e explorar os elementos constitutivos da música (altura, intensidade, 
timbre, melodia, ritmo etc.), por meio de jogos, brincadeiras, canções e práticas diversas de 
composição/criação, execução e apreciação musical.  
(EF15AR15) Explorar fontes sonoras diversas, como as existentes no próprio corpo (palmas, 
voz, percussão corporal), na natureza e em objetos cotidianos, reconhecendo os elementos 
constitutivos da música e as características de instrumentos musicais variados 
(EF15AR24) Caracterizar e experimentar brinquedos, brincadeiras, jogos, danças, canções e 
histórias de diferentes matrizes estéticas e culturais.  
 
 
Videoaulas:  
VÍDEO 1- ARTES P. 48 a 50 
link:  
https://drive.google.com/file/d/1cLkGVRn1BI1eju9ltj1fvta9gtRiPwpY/view?usp=sharing 
 
 
 

 

Atividades:  
 

 Assistir a videoaula 1 

 Realizar a leitura das páginas 48 a 50 do livro didático SME de Arte. 

 Aula on-line pela plataforma Zoom 

 Acessar a plataforma Zoom no horário agendado para realizar os exercícios das 
páginas 53 do livro didático SME de Arte. 

https://drive.google.com/file/d/1cLkGVRn1BI1eju9ltj1fvta9gtRiPwpY/view?usp=sharing


                                                                     

  

 
      

Recursos para a aula:  

 Videoaula 1 

 Livro do SME Arte 
 

 
 
 
Encontro (s) online:  

2º ano A  Terça-feira às 10h20 

2º ano B Segunda-feira às 11h20 

2º ano C Quarta-feira às 15h00 

 
 

 TODOS OS ENCONTROS TERÃO DURAÇÃO DE 30 A 40 MINUTOS. 
 

Acesso ao Zoom: 
 

2o ano A 
https://us04web.zoom.us/j/2032869665?pwd=aWRlM0w1cGZXd1Rnci9sck5URldvZz09  

2o ano B 
https://us04web.zoom.us/j/8896943073?pwd=WkVyazk5aVdaMUVuQ1FQOGh5VzQ5dz09  

2o ano C - 
https://us04web.zoom.us/j/7946459153?pwd=ZVFoWTdOM1JmWERCZlp2MHdkYyszdz09  

 
 
 
Orientações:  
 
Páginas 48 a 50: Realizar a leitura proposta nas páginas com muita atenção e empenho.  
 
Em caso de dúvidas, entrar em contato com o professor pelo FÓRUM, no aplicativo, ou 
em nossa sala virtual Classroom. 
 
Bons estudos! 
 


