
ESCOLA MUNICIPAL YOSHIHIKO NARITA

Nome do aluno: Semana 27
Professor: Weslley Data: 22/09/2021 Turma: 5º anos

Componente Curricular: Arte Entrega: 24/09/2021

ARTE E SENSAÇÔES 2 - MÚSICA.

A música também pode aflorar diversas sensações que podem ser representadas através
da arte.

DESENVOLVIMENTO:

1. Coloque uma música para tocar;
https://youtu.be/BwNJWSDiyeQ

2. Analise os sentimentos expostos na música, e a sensação de que ela te traz
3. Inicie a atividade pintando no papel usando diversas cores e tamanhos variados

para expressar os sentimentos da música;

Explique a pintura e a emoção escolhida.

https://youtu.be/BwNJWSDiyeQ
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 Conteúdos/Atividade:  JOGO das Pedrinhas ou BUGALHOS 

Assista o vídeo:  https://youtu.be/Z-RZvpgxKMs 

 

Aula Prática  - Escolha uma das fases do Jogo e divirta-se  
 

 

Pode usar BOLINHAS 

DE PAPEL ou pedrinhas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jogo das Pedrinhas. 

O jogo das pedrinhas tem vários outros nomes pelo mundo, sendo também conhecido como “cinco marias”, “jogo 
do osso” ou “bugalhos”. O jogo consiste em lançar com a mão para o alto um dos cinco objetos que o compõe e 
pegar os demais que ficaram no chão; Uma das formas de jogar é a seguinte: 

1ª Fase  
- Jogar as cinco pedrinhas no chão; 
- Escolher uma delas, que será jogada para o alto, enquanto se pega uma das quatro, sem tocar nas 
demais. Esperar a que está no alto cair também na mesma mão. Repetir com todas as outras que estão 
no chão. 
2ª Fase   
- Jogar as cinco pedrinhas e tomar de novo uma delas; 
- Jogar as pedrinhas para o alto e pegar de duas em duas as demais. 
3ª Fase  
- Jogar as cinco pedrinhas no chão e tomar uma delas; 
- Jogar as pedrinhas para o alto e pegar primeiro uma e depois três, de uma só vez. 

4ª Fase;  (Desafio recomendado para 5° ano) 

- Jogar as cinco pedrinhas e tomar uma delas; 

- Jogá-la para o alto e, enquanto ela volta, pegar as quatro de uma só vez, aparando rapidamente 

também a primeira; Esta é uma das formas de jogar, mas existem várias outras. Depende de sua 

criatividade para alterar o jogo! O que você acha de chamar outras crianças para te acompanhar na 

brincadeira? 
 

 

 

Aula Teórica 
 

 

  

A –   Qual o nome da atividade ? 

(  ) Jogo  de  Dama        (  ) Jogo das Pedrinhas    (  ) Jogo da Velha     ( ) Jogo de Tampinhas 
 

 

 

 

 

B –  Quantas Pedrinhas você utilizou para jogar ?  

(  ) 06 tampinhas        (  ) 10 tampinhas    (  )  05 tampinhas     (  ) 12 tampinhas 
 

 

 

 


