ESCOLA SEM
MUROS

Em casa também se aprende
ARTE 1º. ano

A Professora de Arte, Roselene Aparecida de Moraes,
trabalha na EMEF Amedeo Piccini e na EMEEEIF Madre Cecília e
preparou este material, em conjunto com a Prof. Fernanda Cabral
(EPP), conforme as habilidades do 1º. ano:
(EF01AR13SP) Experimentar, identificar e apreciar músicas folclóricas brasileiras
próprias do universo infantil, inclusive aquelas presentes no seu cotidiano.

(EF01AR21SP) Exercitar a improvisação e o faz de conta, ressignificando objetos e
fatos e experimentando - se no lugar do outro.
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“A criança expressa-se pelo ato
lúdico e é através desse ato que a
infância carrega consigo as
brincadeiras de faz-de-conta.
É pelo brincar e repetir da brincadeira que a criança
saboreia a vitória da aquisição de um novo saber
incorporado a cada novo fazer.”
(CRAIDY, 2001, p. 103)
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Você conhece a música
“A LINDA ROSA JUVENIL” ?
A linda rosa juvenil, juvenil, juvenil

Vivia alegre em seu lar, em seu lar, em seu lar
E um dia veio uma bruxa má, muito má, muito má
Que adormeceu a rosa assim, bem assim, bem assim
Não há de acordar nunca mais, nunca mais, nunca mais
E o tempo passou a correr, a correr, a correr
E o mato cresceu ao redor, ao redor, ao redor
E um dia veio um belo rei, belo rei, belo rei
Que despertou a rosa assim, bem assim, bem assim
E ficou tudo bem feliz, bem feliz, bem feliz
Batemos palmas para os dois, para os dois, para os dois
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Você pode ouvir três versões diferentes:
https://www.youtube.com/watch?v=ICr58zcZzhU
https://www.youtube.com/watch?v=NyqRX4YzL3M
https://www.youtube.com/watch?v=q30ryHS3d1s

Quais são os personagens que aparecem na música?
Como é uma princesa? E uma bruxa, como é? E um rei?
Convide todos que estão em casa com você para uma busca, nos
armários, de objetos e roupas que possam virar figurino de princesa
(uma flor para o cabelo, uma tiara ou um vestido), a bruxa ( um vestido
longo ou uma capa de chuva) e o rei ( um pano de prato pode
virar uma capa, uma vassoura pode ser um cavalo e um boné pode ser
a coroa). VAMOS BRINCAR DE FAZ DE CONTA?
Vamos cantar a música enquanto interpretamos os personagens.

 Se quiser e puder, grave um vídeo ou faça algumas fotos de você e
sua família vestidos como os personagens da canção e poste nas
rede sociais usando a hashtag #escolasemmuros.
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DIVIRTA-SE!
Lave sempre as mãos e, se puder, fique em casa.
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