
ESCOLA
MUNICIPAL PROFESSOR ANTÔNIO LACERDA BACELLAR

Enviar para a professora um vídeo da atividade realizada. Data: 21/09/2020 Semana:

21/09/2020 a 26/09/2020

Professor: Fabiana M.B. Casemiro Turma: 2° ano A

Componentes Curriculares: Arte Entregar: Até 28/09/2020

Improvisação teatral
 “Linda  rosa  juvenil”  é  uma  conhecida  cantiga  de  roda.  É  uma  espécie  de  versão  do  conto  “A  Bela

Adormecida”.  Foi composta originalmente por Luís Gonzaga, porém muitos artistas brasileiros gravaram. Vamos
conhecer essa linda cantiga de roda:

Link : https://www.youtube.com/watch?v=30Sojp4fj2o&ab_channel=xuxaVEVO

A Linda Rosa Juvenil
A linda rosa juvenil, juvenil, juvenil
A linda rosa juvenil, juvenil
Vivia alegre em seu lar, em seu lar, em seu lar
Vivia alegre em seu lar, em seu lar

E um dia veio uma bruxa má, muito má, muito má
Um dia veio uma bruxa má, muito má
Que adormeceu a rosa assim, bem assim, bem assim
Que adormeceu a rosa assim, bem assim

E o tempo passou a correr, a correr, a correr
E o tempo passou a correr, a correr
E o mato cresceu ao redor, ao redor, ao redor
E o mato cresceu ao redor, ao redor
E um dia veio um belo rei, belo rei, belo rei
E um dia veio um belo rei, belo rei

Que despertou a rosa assim, bem assim, bem assim
Que despertou a rosa assim, bem assim
Batemos palmas para o rei, para o rei, para o rei
Batemos palmas para o rei, para o rei

Atividade 
Brincadeira Musical "Linda rosa juvenil"

Vamos representar essa história com fantoches de palito ou colher descartável. Para essa atividade separe 
palitos de sorvete ou colher descartável, canetinha, tesoura, cola, lã ou linha para representar os cabelos, papel ou 
retalhos de tecido para fazer as roupas dos personagens da canção. Veja o exemplo de fantoches feitos com esses 
materiais:

            
Finalizando o seu fantoche é hora de encenar essa linda canção com seus fantoches. Veja o exemplo do link e

não esqueça de fazer um vídeo da sua encenação e encaminhar para professora.
 Link:    https://www.youtube.com/watch?v=B-LvMVvVVFs&ab_channel=CatarinaMariano

https://www.youtube.com/watch?v=30Sojp4fj2o&ab_channel=xuxaVEVO

