Eixo: Arte e História
Faixa etária: 3 - 6 anos
Experimente com: Museu de Arte do Rio, Museu de Arte Moderna e Museu Histórico
Nacional

Nesta atividade sugerimos uma canção, seguida de roda de conversa e desenho. A
música sugerida é de Vinicius de Moraes e faz parte do álbum "Vinicius canta ‘Nossa
filha Gabriela’”. Ao final da atividade é possível explicar para as crianças que músicas
como essa nos ajudam a observar a nossa cidade e entender um pouco da sua história
a partir de sua construção. Também é possível estabelecer relações entre a cidade e o
local onde cada estudante mora.
Crianças adoram canções e histórias. Músicas são uma das muitas formas de brincar
com elas. Então, por que não cantar a música sobre uma casa que não existe e exercitar
a imaginação?
[Perguntar às crianças sobre como é a casa onde elas moram? Como é sua vizinhança
e como são as casas de lá? Quais profissionais trabalham em construções? Quais
materiais são necessários para construir uma casa?]

A Casa
Vinicius de Moraes
Era uma casa muito engraçada
Não tinha teto, não tinha nada
Ninguém podia entrar nela não
Porque na casa não tinha chão
Ninguém podia dormir na rede
Porque na casa não tinha parede
Ninguém podia fazer pipi
Porque penico não tinha ali
Mas era feita com muito esmero
Na Rua dos Bobos, número zero
Mas era feita com muito esmero
Na Rua dos Bobos, número zero
Disponível para ouvir em: A Casa

Gostaram da música?
Agora vamos fazer uma roda e conversar um pouquinho? Após esse bate-papo, cada
um de vocês escolherá alguns lápis coloridos ou o que estiver disponível para desenhar
a sua casa com as pessoas que moram lá, com objetos que você se lembrar, etc.
[Sugestão de assuntos para o bate-papo: que tal abordar com o grupo os diferentes
tipos de construção existentes e como muitas delas, mesmo não sendo casas, podem
funcionar como uma, assim como são as escolas, etc.?]

