
                                                                     

  

 
 

ROTEIRO DE AULAS ON-LINE 24ª SEMANA – 3º ANO A/B – EDUCAÇÃO ARTÍSTICA 
 

AULAS DA SEMANA DE 05 a 09/10/2020 
 
 
Professoras: Juliana e Rosana 
 
  

3º ANO A 3º ANO B 

1ª Aula 09/10 09/10 

 
Área do conhecimento: Ed. Artística 
 
 
Conteúdos:  
Dia das crianças- origem 
Dia das crianças- atividade lúdica 
 
Habilidades: 
 
  
(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. Notação e 
registro musical.  
(EF15AR26) Explorar diferentes tecnologias e recursos digitais (multimeios, animações, jogos 
eletrônicos, gravações em áudio e vídeo, fotografia, softwares etc.) nos processos de criação 
artística. 
(EF15AR08) Experimentar e apreciar formas distintas de manifestações da dança presentes em 
diferentes contextos, cultivando a percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e o 
repertório corporal. Elementos da linguagem (EF15AR09) Estabelecer relações entre as partes 
do corpo e destas com o todo corporal na construção do movimento dançado. (EF15AR10) 
Experimentar diferentes formas de orientação no espaço (deslocamentos, planos, direções, 
caminhos etc.) e ritmos de movimento (lento, moderado e rápido) na construção do movimento 
dançado. Processos de criação (EF15AR11) Criar e improvisar movimentos dançados de modo 
individual, coletivo e colaborativo, considerando os aspectos estruturais, dinâmicos e 
expressivos dos elementos constitutivos do movimento, com base nos códigos de dança. 
 
 
Vídeos complementares: 
Dia das crianças no Brasil 
https://www.youtube.com/watch?v=aIWW9Ps3pr4 
 
Ser criança é bom demais! 
https://www.youtube.com/watch?v=EeQ1eh7gWNk 
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Pula pula 
https://www.youtube.com/watch?v=7BEsP2X1JD8 
 
Homenzinho torto 
https://www.youtube.com/watch?v=KMoOdBGBeGE 
 
Dança do pinguim 
https://www.youtube.com/watch?v=ax-BMrQFp4M 
 
  
Atividade: 
 

1- Assistir vídeo sobre a origem do Dia das Crianças; 
2- Os alunos receberão os links dos vídeos e farão uma votação para escolherem qual 

iremos dançar na aula ao vivo; 
3- No encontro pelo Zoom os alunos poderão estar fantasiados e apresentar seus 

brinquedos preferidos aos colegas; 
4- Faremos a coreografia da música escolhida pelos alunos; 
5- Fazer um desenho comemorativo e compartilhar com a professora. 

 
 
 
Formulário para a escolha da música infantil: 
https://forms.gle/EdcUZ7oqRCPEtPEE7 
 

 
 
Encontro on line: 3º A- Sexta-feira 7h 30; 
 
                               3º B Sexta-feira- 13h 30. 

 
Recursos para as aulas:  
Computador com acesso à internet 
Papel sulfite 
Lápis para colorir 
Brinquedo preferido 
 
Orientações:  

1- Acessar o formulário para escolher a música; 
2- Participar do encontro ao vivo e seguir as regras e orientaçõe das professora para o bom 

anadamento das atividades interativas on-line; 
3- Enviar o desenho para a professora. 

 
Em caso de dúvidas, entrar em contato com o professor pelo FÓRUM, no aplicativo, ou 
em nossa sala virtual Classroom, de preferência acessando a opção “comentário 
particular”, para que a resposta seja o mais diretiva possível. 
 
Bons estudos!!! 
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