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Tema 

Arte na Pedra 

Lista de conteúdos prioritários 

  Aula Inaugural  

  Arte Pré-Histórica  

  Autoretrato  

 Tintas naturais  

  Grafite  

  Fóssil  

  Estêncil  

 

Semana Procedimento de aula Orientações práticas 
Produto 

final 

07 a 11/fev 

Aula inaugural 

Nesta aula o professor irá propor uma dinâmica de 

apresentação da turma, desenvolvendo a 

exploração de diferentes possibilidades de 

expressão. Promovendo a atenção, observação 

associando elementos que ouve, vê e pensa. 

O Professor pedirá para que os alunos pensem nas letras 
de seus nomes. Combinando com todos de associarem 
cada letra do nome a algum objeto, ação, animal, 
profissão etc. Dessa forma, após pensarem sobre as 
associações feitas por eles, o professor pedirá para que 
cada aluno vá na frente da sala e mostre para os colegas 
sem usar palavras. O aluno deve se expressar através de 
sons ou mímicas. Estimulando a expressão corporal para 
comunicar algo. (Exemplo: PEDRO. “P” imita o som do 
pato: “Quá quá”, “E” faz um gesto que remeta a tromba 
de um elefante, “D” faz menção a estar dormindo, R 
“Imita um rato”, “O” imita uma galinha chocando um ovo. 

Aula Inaugural  

 

Responsável: Antônio  Equipe (Unidade): Aline, Andreza, Antônio e Osmar (Balneário Camboriú, Itajaí, Itapema).    

 Ensino: Fundamental I  Série: 3º Proposta: 1ª Ano: 2022  
 

Planejamento Simplificado das Aulas de Arte 
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Aula inaugural 

Nesta aula o professor pedirá para que os alunos 

exponham as coisas que gostam e que não 

gostam como forma de se expressarem e de haja 

um conhecimento mútuo entre alunos e professor. 

A proposta se inicia com a entrega de uma folha para 
cada aluno. O professor pedirá para que os alunos 
dividam a folha em duas partes. De um lado deve ser 
desenhado algo que o aluno não gosta e no outro algo 
que ele gosta! (Exemplo: Eu não gosto de cebola e eu 
gosto de andar de bicicleta.). Feita essa primeira fase o 
professor irá recolher as folhas e depois entregará de 
forma aleatória para turma e pedirá para que os alunos 
escolham algo que o colega não gosta para fazerem uma 
mímica na frente da sala enquanto os colegas tentam 
adivinhar o que é. 

 

14 a 18/fev 

 
Autorretrato Super Herói 

A Elaboração dessa atividade é muito especial e 
subjetiva respeitando a peculiaridade de cada 
aluno, então professor siga as orientações mais 
também deixe o aluno livre para criar o que é 
significativo para ele. 
Com o tema de Super Herói, cada estudante irá 
desenvolver o autorretrato conforme as 
orientações. 

Professor siga estas orientações: 
1. Papel canson A4 branca ou folha sulfite A4 90g; 
2.Uso da margem da largura da régua na cor preta; 
3. Pintura da moldura de forma uniforme; 
4.A criação interna fica à disposição da criatividade e 
imaginação dos estudantes, após a orientação do 
educador. 
5.Nome e turma do estudante no verso; 
6.Quando todos tiverem terminado o professor irá 
organizar os trabalhos, separar por turma e repassar para 
que seja colocado na pasta de cada estudante. 

Autorretrato 
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21 a 25/fev 

 
Autorretrato 

 
Os estudantes irão finalizar a proposta artística da 

aula anterior. 
 

O professor irá seguir as orientações anteriores.     
 
 
Observação: Para a próxima aula o professor deverá 
solicitar aos alunos que tragam em algum recipiente bem 
fechado algumas tintas naturais prontas principalmente 
as que devem ser trituradas raladas e etc, Como: 
beterraba, flores, couve, etc. Os demais pigmentos que 
não necessitam serem triturados podem ser levados em 
um recipiente bem fechado. Como: pó de colorau, pó de 
páprica, pó de achocolatado, porção de terra, suco de 
uva, molho shoyo e etc). É de suma importância que o 
professor explique a confecção das tintas naturais e 
com isso, solicite que os alunos confeccionem as 
tintas naturais que necessitam serem trituradas ou 
raladas em casa sempre com o auxílio de um adulto.  
Logo abaixo irá um link que poderá auxiliar os alunos na 
compreensão da atividade.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=OOigg2jQjZ4 
                   

 

28/fev a 04/mar 

Tintas naturais 
Para essa aula o professor deverá coletar os 
pigmentos naturais trazidos pelos alunos finalizar a 
sua confecção e usar em uma atividade prática 
com eles.   

 

 
 
Para essa atividade o professor deverá instigar a 
criatividade dos alunos na utilização dos pigmentos 
naturais em um desenho criativo. Para essa atividade 
serão necessários papel Canson 140g, cola líquida, 
pincel, régua e lápis de escrever. Após a confecção das 
tintas naturais distribua uma folha canson 140g para cada 
aluno, solicite e oriente que façam uma margem e após 
usem a criatividade para desenhar e pintar com os 
pigmentos naturais.    

Desenho com tintas 
naturais  

28/fev a 04/mar Recesso 

https://www.youtube.com/watch?v=OOigg2jQjZ4
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07 a 11/mar 

Pré-história 
Apresentar o período conhecido como Pré-História. 
 Explane mostrando vídeos, imagens, em seguida 
proponha uma vivência utilizando papel Kraft e 
carvão.   

Professor com o auxílio de áudio visual, irá contextualizar 
a Pré história. 
Segue o link de sugestão: 
 
https://youtu.be/1XPL3hzuYRY 
 

Pintura 

14 a 18/mar 

Identificar o porquê sabe-se tanto sobre o passado, 
enfatizado a importância das marcas registradas.  
Faremos uma atividade parecida com fóssil, 
utilizando graveto, folhas e gesso (conforme o 
exemplo na página 7).  

Professor irá organizar os materiais com agilidade e 
organização, e seguir as normas de saúde.  
 Fóssil 

21 a 25/mar 

 Explicar que as pinturas das cavernas eram feiras 
com tintas naturais.  
E oriente o uso do lápis carvão sobre o papel kraft e 
o tipo de registro. 

Professor você pode também elaborar um ambiente Pré-
Histórico, colando papel kraft pela sala de artes como se 
fosse as paredes das cavernas e os desenhos serem 
registrados neste espaço.   

Desenho e pintura 

28/mar a 1º/abr 

Apresentar as pinturas de parede atual conhecida 
como grafitti ressaltando os artistas e o “Beco do 
Batmam”, enriquecer a aula com vídeos e imagens. 
Enfatizar a técnica livre e o estêncil. Propor uma 
vivência com o estêncil sugerido na página 18 e 19.  

Professor irá organizar com antecedência os materiais 
necessários para a atividade. 
Segue link de sugestões de apoio áudio visual:  
 
https://youtu.be/BNfqdcRVnoM 
 
https://youtu.be/iQ23TdEcOMc 
https://youtu.be/UNlTicfVyIo 
 

Estêncil 

04 a 08/abr 

 
O professor junto com os estudantes irá desenvolver 
o início da criação de estêncil no papel cartolina, de 

maneira simples. 
Traspondo essa produção para Canson A4.  Anexo I 

 
 

No apoio áudio visual temos as orientações do estêncil 
para crianças. 
 
https://youtu.be/kqxMS1mXL3s Desenho 

  

 

 

https://youtu.be/1XPL3hzuYRY
https://youtu.be/BNfqdcRVnoM
https://youtu.be/iQ23TdEcOMc
https://youtu.be/UNlTicfVyIo
https://youtu.be/kqxMS1mXL3s
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11 a 15/abr 

Nessa aula os estudantes irão finalizar a atividade 
artística da aula anterior 

Professor, organize uma exposição na sua unidade. 
 
 Estêncil 

Feriado 

 

 

 LISTA 

DE 

MATERIAL 

 
Cód. 

Item Ref. 
Quant.

* 

 Cód. 
Item Ref. 

Quant.

* 

 69 Papel sulfite A4 75g Folha 80  214 Pincel condor 456 natural nº 8 Unidade    7 

 45 Papel canson 140 gr Folha 50  215 Pincel condor 456 natural nº 12 Unidade    7 

 5 Papel cartolina cores Folha  4  216 Pincel condor 456 natural nº 16 Unidade    7 

 31 Lápis Carvão Vegetal Caixa/c 12  1  213 Pincel condor 456 natural nº 02 Unidade    7 

  304 
Bandeja Descartável Isopor Funda 
21x14 

Unidade  10      

  313 Gesso em pó      kg 1      

  7 Cola branca liquida        Litro  250ml      

   Dinossauro miniatura brinquedo unidade 10      

*para grupos de 10 alunos 
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ANEXOS:  
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