
                                                                     

  

 

 
ROTEIRO DE AULAS ON-LINE 6ª SEMANA – 2º ANO – ARTE 

 
AULAS DA SEMANA DE 01/06/2020 A 05/06/2020 

 
Professoras: Cássia, Jéssica e Juliana Souza 
 

 2º ANO A 2º ANO B 2º ANO C 

1ª Aula 02/06 01/06 03/06 

 
 
Área do conhecimento: Arte 
 
Conteúdos: Tudo que faz som, vibra. 
                      
Habilidades: 
(EF15AR04) Experimentar diferentes formas de expressão artística (desenho, pintura, 
colagem, quadrinhos, dobradura, escultura, modelagem, instalação, vídeo, fotografia etc.), 
fazendo uso sustentável de materiais, instrumentos, recursos e técnicas convencionais e não 
convencionais 
(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.  
(EF15AR17) Experimentar improvisações, composições e sonorização de histórias, entre 
outros, utilizando vozes, sons corporais e/ou instrumentos musicais convencionais ou não 
convencionais, de modo individual, coletivo. 
 
 
Videoaulas:  
VÍDEO 1-Tudo que faz som, vibra-arte, link: 
https://drive.google.com/file/d/1JcpyF9RAJ8MPfOIR5eKquRudMbFYLKXy/view?usp=sharing 
 

 

Atividades:  
 

 Leitura Proposta no livro SME de Arte, páginas 24 até 28 Tudo que faz som, vibra. 

 Atividade disponível no classroom: Tudo que faz som vibra.  
 
Recursos para a aula:  

 Videoaula 1 

 Livro do SME Arte 

 Lata de alumínio, garrafa pet ou copo. 

 Pedras, botões ou arroz. 

 Fita crepe, durex ou um pano. 
 

https://drive.google.com/file/d/1JcpyF9RAJ8MPfOIR5eKquRudMbFYLKXy/view?usp=sharing


                                                                     

  

 
 

 
Encontro (s) online:  

 Segunda-feira ,dia 26/05/2020, 2º ano A: às 11h30min, 2º ano B: às 11h30min, 2ºano 
C: às 13:30 min. 

 Terça-feira, dia 26/05/2020, 2º ano A: às 11h30min, 2º ano B: às 11h30min, 2ºano C: 
às 14:00 min.  

 Quarta-feira, dia 27/05/2020, 2º ano A: às 11h30min, 2º ano B: às 11h30min, 2ºano C: 
às 14:00 min.  

 Quinta-feira, dia 28/05/2020, 2º ano A: às 11h30min, 2º ano B: às 11h30min, 2ºano C: 
às 13:30 min.  

 Sexta-feira, dia 29/05/2020, 2º ano A: às 11h30min, 2º ano B: às 11h30min, 2ºano C: 
às 13:30 min.  

 TODOS OS ENCONTROS TERÃO DURAÇÃO DE 30 MINUTOS  
 

O link de acesso será disponibilizado em até 15 minutos antes do início do encontro, pelo 
professor, na sala virtual Classroom.  
 
 
Orientações:  
 
Páginas 24 até 28: Realizar a leitura sobre tudo que faz som, vibra. 
Atividade disponível no classroom: Depois de assistir a vídeo realize a atividade proposta:  
com a ajuda sua família , faça um instrumento musical seguindo as orientações da  vídeo aula, 
fotografe e envie na atividade do classroom.  
 
 
Em caso de dúvidas, entrar em contato com o professor pelo FÓRUM, no aplicativo, ou 
em nossa sala virtual Classroom. 
 
Bons estudos! 
 
 


