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Lista de conteúdos prioritários 
 

● Investigar influências africanas presentes nas artes brasileiras; 

● Debater estereótipos e preconceitos a respeito da cultura afrodescendentes; 

● Conhecer manifestações artísticas de origem afrodescendente; 

● Conhecer elementos que estruturam as danças afro-brasileiras; 

● Conhecer pinturas que representem retratos e paisagens do Brasil Colônia; 

● Reconhecer sons africanos que influenciaram ritmos brasileiros; 

● Entender a influência do contexto no nascimento da fotografia; 

● Compreender a influência da linguagem fotográfica sobre o mundo das artes. 

 

Semana Conteúdo Livro 
Livro de 

Atividades 

07 a 11/fev 

 
História do samba 

 
Sensibilizar os alunos para o assunto a ser trabalhado, samba, colocando trechos de músicas 

para que a turma realize a fruição e posterior discussão.  
Deixar clara a relação entre as origens do samba e a diaspora Africana (susgestão da apostila 

para o tema: https://www.youtube.com/watch?v=V-G7LC6QzTA), abordando o contexto da 
escravatura no Brasil. 

 
Sugestão da apostila, TED Talks da artista Angélica Dass: 

https://www.youtube.com/watch?v=kcYKRNbW_iw 
 

Samba: 
https://www.youtube.com/watch?v=a_pYIieqm_c&list=PLgoIIcBNcAE_DPUzAIOQreW1UslCvAj_

Z 
https://www.youtube.com/watch?v=-

VnmUpoJBvQ&list=PLTaRWr5sdDvlH94QabxSqKTnelrwTzXms 
https://www.youtube.com/watch?v=UPkdLryuXV0 
https://www.youtube.com/watch?v=Ubol9NyLWZc 

https://www.youtube.com/watch?v=6SWIwW9mg8s 
https://www.youtube.com/watch?v=dcW6VrqnudY 

 
 

Elza Soares, falecida recentemente dia 20 de janeiro aos 91 anos, foi considerada a voz do 
milênio pela BBC Londres. Importante nos estudos dar ênfase nesta cantora. 

 

5 
p. 9 

senso 
crítico 

14 a 18/fev 

 
Clementina de Jesus, Elifas Andreato e Carol Zeferino 

 
Apresentar esses três artistas de linguagens diversas dando ênfase para a artista do samba 

Clementina de Jesus, podendo deixar a turma ouvindo algumas músicas e enquanto escutam 
exibir imagens das obras, pinturas e colagens, de Elifas Andreato e Carol Zeferino. 

 
Apresentar as riquezas da África no Brasil por meio das danças Lundu, Jongo e Ciranda. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=41Gr4BFUvac 

https://www.mulheresilustradoras.com.br/post/185109330292/carol-zeferino 
https://www.youtube.com/watch?v=RQMBOlzajEg&list=RDEMY_huTqa_dt8TCgVC6CC3Gw&st

art_radio=1 

5 
p. 11 
fazer 

artístico 

https://www.youtube.com/watch?v=V-G7LC6QzTA
https://www.youtube.com/watch?v=kcYKRNbW_iw
https://www.youtube.com/watch?v=a_pYIieqm_c&list=PLgoIIcBNcAE_DPUzAIOQreW1UslCvAj_Z
https://www.youtube.com/watch?v=a_pYIieqm_c&list=PLgoIIcBNcAE_DPUzAIOQreW1UslCvAj_Z
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https://www.youtube.com/watch?v=Ubol9NyLWZc
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https://www.youtube.com/watch?v=RQMBOlzajEg&list=RDEMY_huTqa_dt8TCgVC6CC3Gw&start_radio=1
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21 a 25/fev 

 
Imagens do Brasil Colônia e Símbolos Transformados 

 
Por meio de slides com registros das obras, tratar da Missão Francesa no Brasil, dos artistas 

holandeses que aqui vieram para estudar a fauna, flora e a população e realizar um salto para 
a arte contemporânea com Rubem Valentim e a maneira como o artista trabalha imagens 

ancestrais de matriz africana. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=BEW4UqvXHsw 
https://www.youtube.com/watch?v=CAZEtymRkzk 

 

5 
p. 20 
fazer 

artístico 

28/fev a 04/mar 
Carnaval Tomando como inspiração a obra de Estêvão Silva, fazer um desenho de natureza-

morta. 
5 

p.19 fazer 
artístico 

07 a 11/mar 

 
Imagens e impressões da Europa e Uma revelação fotográfica 

 
Iniciar o tema da invenção da fotografia por meio da mudança na pintura com o Impressionismo 
– pintura de impressões de luz sobre as pessoas e outras superfícies, passando pela criação 

do daguerreotipo, primeiras fotos e retratos, como funciona uma câmera e encerrar com a 
criação do cinematógrafo pelos irmãos Lumiére (apresentar o primeiro filme exibido, a chegada 
do trêm na estação - https://www.youtube.com/watch?v=RP7OMTA4gOE ) e os experimentos 

de Muybridge. 
 

https://www.todamateria.com.br/historia-da-fotografia/ 
 
 

5 p. 22 

14 a 18/mar 

T1 – Portfólio de fotografia 

 
Encaminhar trabalho: em grupo de no máximo cinco alunos, cada integrante deve produzir 
duas fotografias, com câmera fotográfica ou celular. O grupo deve eleger um tema que dê 

coesão ao conjunto de fotos – paisagem, retrato, natureza-morta, abstração, narrativas 
familiares, etc. – mas cada aluno deve, dentro desse tema, produzir suas fotografias elegendo 

dois dos elementos da linguagem fotográfica para construir cada foto. 
As fotografias devem ser entregues impressas em papel fotográfico, com dimensão mínima de 

15 x 20cm, sem margem. Na parte de trás colocar nome, tema, elemento da linguagem 
fotográfica, ano e turma. 

5 
p. 24 
fazer 

artístico 

21 a 25/mar 

Principais elementos da linguagem fotográfica 

 
Exibir exemplos dos principais elementos – plano, composição, ângulo, foco, movimento, cor, 

textura, iluminação e aberração – por meio de obras de grandes fotógrafos que possam ilustrar 
cada um deles. 

 
https://www.eduardo-monica.com/new-blog/elementos-composicao-fotografica 

 
 

5 
p. 25 

 

28/mar a 1º/abr 

T2 – Apresentação do portfólio de fotografia 

 
Cada grupo exibe suas fotografias e cada aluno fala sobre as suas produções, explicitando a 

relação com o tema escolhido e o elemento da fotografia que elegeu. 
 

O grupo subsequente deve fazer comentários e críticas do portfólio apresentado. 
 

5 p. 27-28 

04 a 08/abr 

Revisão para P2 

 
Por meio de mapa conceitual a ser construído em sala com a turma, revisar os conteúdos: 

história do samba, imagens do Brasil colônia e símbolos transformados, imagens e impressões 
da Europa e uma revelação fotográfica e principais elementos da linguagem fotográfica. 

5 p. 6 - 28 

11 a 15/abr 
Feriado 

Revisão de conteúdo e aplicação das questões do Enem ao final do capítulo 
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