
 

 

 

O ensino de Arte é um instrumento pedagógico importante 
para a compreensão de si mesmo, da realidade, dos 
próprios sentimentos e das emoções. Vamos conhecer as 
habilidades do artista nacional e morador da nossa cidade 
ROBSON MIGUEL que é referência do violão no mundo, 

tendo seu nome presente em mais de 
cem países, criando estilo próprio e 
um conceito contemporâneo nos 
arranjos para violão, tem 136 
composições de sua autoria escritas 
para violão solo, duos, grupos, big-
band, orquestra popular e até 

orquestras sinfônicas que prisma sua qualidade como 
maestro de respeito nacional e internacional. 
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Atividade: o adulto irá 
apresentar o vídeo com uma 
apresentação do violonista, 
para apreciação da criança, 
favorecendo a descoberta 
dos ritmos e dos sons. Ao 
ouvir a música, a criança se 
sente inclinada a 
acompanhar o ritmo, 
trabalhando assim a sua 
coordenação motora. 

Link: https://youtu.be/XeujgNi85q0  

Recurso: aparelho de mídia  

 

 CURIOSIDADE: Robson Miguel é proprietário de um castelo em nossa cidade, ele já recebeu 
os principais programas televisivos internacionais e nacionais, sendo o único castelo no mundo 
feito em homenagem ao violão, todo idealizado e projetado por ele mesmo, e que recebeu no 
programa da Eliana (em 2008) o prêmio da mais bela e exótica residência-palácio do Brasil. 
O fruto da dedicação, sacrifício e matizes que envolvem a genialidade do violonista Robson 
Miguel, fez com que a crítica internacional especializada o colocasse em lugar de destaque como 
um dos principais nomes do mundo do violão. O castelo se localiza na Rua Manduri, 310 - 
Ribeirão Pires.  
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BERÇÁRIO I 

10 de agosto- Terça-feira 
Vamos Expressar: Hoje iremos conhecer 

alguns animais e vamos brincar de imitar 

os sons dos animais da obra de Gustavo 

Rosa proporcionando momentos de alegria e 

divertimento na família.  

 

 

 

 



 

ATIVIDADE: Escolha um local de sua 

residência, onde o responsável  irá 
apresentar o vídeo  para a criança, e pedir 

para  imitar o som dos animais  observados 
no vídeo, estimualndo a apreciação e 
observação das cores e formas. 

  

SEGUE O LINK: https://youtu.be/V5xreWjGtkk 

 

RECURSOS:  Aparelhos de mídia (celular, 

Notebook ou tablet). 

   

  

  

https://youtu.be/V5xreWjGtkk

