
                                                                     

  

 
 

ROTEIRO DE AULAS ON-LINE 29ª SEMANA – 3º ANO A/B – EDUCAÇÃO ARTÍSTICA 
 

AULAS DA SEMANA DE 09 a 13/11/2020 
 

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES   
3º A – 5ª FEIRA – DAS 7H30 ÀS 10H30 

 3º B – 6ª FEIRA – DAS 13H15 ÀS 16H15 
 
Professoras: Juliana e Rosana 
 
  

3º ANO A 3º ANO B 

1ª Aula 13/11 13/11 

 
Área do conhecimento: Ed. Artística 
 
 
Conteúdos:  
Prancha 35- Sonoplastia... 
Prancha 36- Para fechar com arte 
 
Habilidades: 
 
  
(EF15AR26) Explorar diferentes tecnologias e recursos digitais (multimeios, animações, jogos 
eletrônicos, gravações em áudio e vídeo, fotografia, softwares etc.) nos processos de criação 
artística. 
(EF15AR01) Identificar e apreciar formas distintas das artes visuais tradicionais e 
contemporâneas, cultivando a percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e o 
repertório imagético. Elementos da linguagem (EF15AR02) Explorar e reconhecer elementos 
constitutivos das artes visuais (ponto, linha, forma, cor, espaço, movimento etc.). 
(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.  
(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. Elementos da linguagem (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. 
 
Vídeos complementares: 
 
Obs.: Utilizaremos somente o áudio dos links abaixo. 
 
Suspense- Requiem For Dream---- Clinte Mansell  
https://www.youtube.com/watch?v=iiu9WL0iXbc 
 

https://www.youtube.com/watch?v=iiu9WL0iXbc


                                                                     

  

 
 
Aventura- Monody- Laura Brehm  
https://www.youtube.com/watch?v=B7xai5u_tnk 
 
 
 
Mistério - Toccata and Fugue in D Minor -Johann Sebastian Bach 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ho9rZjlsyYY 
 
Romance- I'll Always Love You 
 
Ray Coniff https://www.youtube.com/watch?v=ReX1XCwy6mQ 
 
Ação- Mission: Impossible- Lalo Schifrin  
https://www.youtube.com/watch?v=s0QmpMavu6g 
 
 
Atividade: 
 

 
1- Na aula pelo Zoom, a professora orientará os alunos na realização da atividade da 

prancha 35, em seguida, apresentará apenas o áudio das músicas e os alunos terão que 
reconhecer a qual gênero pertencem, fazendo o respectivo registro na prancha 36 com 
o auxílio da professora. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=B7xai5u_tnk
https://www.youtube.com/watch?v=ho9rZjlsyYY
https://www.youtube.com/watch?v=ReX1XCwy6mQ
https://www.youtube.com/watch?v=s0QmpMavu6g


                                                                     

  

 
 
 

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

 
 

Recursos para as aulas:  
Computador com acesso à internet 
Pranchas 35 e 36 
Lápis para escrever e borracha 
 
Orientações:  

1- Participar do encontro ao vivo pelo Zoom para receber as orientações da professora. 
 

2- Realizar os registros nas parncha se mostrar para a professora ao final da aula peloZoom. 
 

 
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!!! 
 


