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Lista de conteúdos prioritários 

- Investigar como nossos antepassados mais distantes começam a fazer arte;  

- Compreender como a arte se relaciona com a vida cotidiana em diferentes sociedades, 

culturas e tempos; 

- Discutir o que é arte e quais são suas funções; 

- Conhecer diferentes tradições das artes rupestres brasileiras;  

- Valorizar as manifestações artísticas dos povos indígenas brasileiros e seus legados; 

- Discutir hipóteses sobre a origem da música, dança e do teatro; 

- Valorizar a diversidade das manifestações artísticas indígenas brasileiras tradicionais e 

contemporânea;   

- Desenvolver uma visão crítica dos estereótipos associados à população indígena.    

 

Semana Conteúdo Livro 
Livro de 

Atividades 

07 a 11/fev 

Nessa aula o professor irá apresentar a arte como uma necessidade de expressão 
que remonta aos primeiros agrupamentos humanos. O professor irá adentrar ao 
universo das pinturas, esculturas e gravuras pré-históricas permitindo que os 
alunos conheçam materiais, técnicas e modos de representação comuns naquele 
período. O professor irá conectar a arte com o modo de vida de um povo.   
Nessa aula o professor irá explanar e explicar o que é arte rupestre? O que 
significa o termo rupestre? O que é arte pré-histórica? O que motivou os seres 
humanos pré-históricos a fazer arte? Qual o papel da arte na sociedade? O 
professor deverá apresentar vídeos e imagens que possam estar embasando o 
conteúdo abordado.  
Irá mostrar vídeos e imagens referente a Serra da Capivara no Piauí/ Altamira na 
Espanha/ Caverna de Chauvet na França/ Lascaux França/ Cova das mãos 
Patagônio Argentina.  
 
Observação: Nessa aula o professor deverá agendar o computador e uma caixa 
de som para a exibição dos vídeos e imagens que achar mais pertinente para a 
explicação do conteúdo.  
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14 a 18/fev 

Nessa aula o professor irá continuar a explanação da arte rupestre.  
Nessa aula o professor deverá agendar o computador e caixa de som para a 
exibição dos vídeos e imagens. Nessa aula o professor deverá analisar com os 
alunos a linha do tempo referente a divisão entre pré-história e história na página 
10. Diferença entre gravura e pintura. Na página 12 e 13 o professor deverá 
explicar: arte figurativa, narrativa visual, e pensamento simbólico.  
Com isso, o professor irá adentra o assunto “Das cavernas aos quadrinhos”.  
Instigando os alunos a refletirem sobre a conexão entre arte rupestre e história 
em quadrinhos. “a origem da arte sequencial”.  
Como surgiu a expressão arte sequencial? Quem foi Will Eisner?  
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21 a 25/fev 

Das cavernas aos edifícios  
Nessa aula o professor deverá explanar sobre o artista Banksy. Nessa aula o 

professor deverá agendar o computador e caixa de som para a exibição dos vídeos e 
imagens que contextualizem a arte de Banksy e como a arte rupestre se conecta com 

a arte urbana. Como as paredes e muros foram transformados como meio de 
expressão da arte. O professor deverá explicar sobre algumas das principias técnicas 

de arte urbana, como graffiti, lambe-lambe, estêncil.        
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28/fev a 
04/mar 

Nessa aula ainda continuando o tema arte urbana o professor deverá 
apresentar os artistas Eduardo Kobra e os Gêmeos - Gustavo e Otávio 
Pandolfo.   

Nessa aula o professor deverá agendar o computador e caixa de som para a exibição 
dos vídeos e imagens que contextualizem os artistas em questão.   
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28/fev a 
04/mar 

Carnaval 

07 a 11/mar 

Esculpir para prosperar 
Nessa aula o professor deverá explanar que nem só de pinturas e gravuras a arte 

rupestre vive e sim também de esculturas. Nessa aula o professor deverá agendar o 
computador e caixa de som para a exibição dos vídeos e imagens que 

contextualizem a arte. Irá mostrar a Vênus de Willendorf a Vênus de Milo e a 
Censura do Facebook. Ainda nessa aula o professor irá retomar com maior 
ênfase a arte rupestre brasileira – Serra da Capivara, Cerâmica Marajoara.   
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14 a 18/mar 

T1 - Nessa aula o professor irá propor que os alunos se dividam em duplas e como 
proposta de trabalho T1 realizem em casa a elaboração de um mapa mental sobre 
todo o conteúdo desenvolvido até o momento. Estipule um prazo de duas semanas 
para que entreguem o trabalho. Instigue os alunos a revisarem o conteúdo com 
relação a arte rupestre anotando os principais pontos para criar as conexões. 
Poderá ser usado palavras chaves, setas, sinais, imagens, colagens e tudo que 
possa ajudar na criação dessa atividade.        

1  

21 a 25/mar 

No princípio era o ritmo.  
Nessa aula o professor irá explanar sobre a origem do som, o som nasce nos 
corpos. Em que momento o som se transformou em música? Sons das antigas. 
Aerofone/membranofones/cordofones/idiofones.Flauta/Chocalho/Didgeridoo. 
O professor deverá agendar um computador e uma caixa de som para trabalhar a 
Anatomia do som: Vibrações/ 
altura/notas/intensidade/timbre/ritmo/compasso/melodia/harmonia/textura. 
Musica nas aldeias/cunho social.  
 Quem é Marlui Miranda? Quem é Djuena Tikuna?          
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28/mar a 1º/abr 

Nessa aula o professor deverá apresentar para a turma a Rádio Yandê/primeira 
rádio indígena on-line brasileira. Mostre para os alunos artistas indígenas 
contemporâneos como: katu/ Brisa Flow e Edivan Fulni-ô.   
A arte nasce nos rituais. Antropólogos e hipotético   
 
O professor deverá agendar um computador e uma caixa de som para trabalhar 
esse tema com os alunos.  

1 
Página  
38 a 43   

04 a 08/abr 

 Nessa aula o professor irá explanar sobre:   

 Rudimentos do Teatro/ O que é teatro? O que é necessário para que aja 
teatro? É possível imitar a realidade?      

 Arte: o que é isso?  

 O que define o que é arte?  

 Legitimação/Duchamp 

 Memes saem da internet, vão para museus e ganham status de obras de arte. 
 

 T2 - Nessa aula o professor irá propor que os alunos se dividam em duplas e como 

proposta de trabalho T2 realizem podcast de no mínimo 2 minutos em que irão 
gravar um áudio possuindo como assunto alguma das imagens na página 46. A 
partir da imagem escolhida deverá se aprofundar, pesquisar, trazer curiosidades e 
gravar seu podcast. Prazo para entrega de duas semanas a partir da desta data.         
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11 a 15/abr Feriado 

 

Temas mais cobrados do enem – Guia de estudos  
Nessa aula o professor deverá resolver com os alunos as questões temas mais 
cobrados do enem. O professor deverá selecionar as questões mais pertinentes 
para debater e solucionar com os alunos.      
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