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A arte da repetição 

Lista de conteúdos prioritários 

  Aula Inaugural;        

 Retrato = Desenho urbano 

 Personagem animado 

 Gravura e Serigrafia 

           Xilogravura 

           Linhas e Texturas 
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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 

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 

 
O arte educador iniciará a aula com a apresentação da 
arte de Tarsila do   Amaral, adquirindo um pouco da sua 
história e suas belas artes. Para ampliar o seu repertório 
e conhecimento sobre a artista, apresente obras 
referente ao tema urbano da artista e em seguida propor 
à cada aluno, que crie sua paisagem urbana 
expressando –se de forma livre. 
Tendo como sugestão da arte “A Estrada de Ferro 
Central do Brasil, 1924” 
 
http://abca.art.br/httpdocs/tarsila-do-amaral-as-

impressoes-francesas-na-arte-brasileira/ 

Professor siga estas orientações: 

1. Folha papel canson A4 branca; 

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; 

Fazer a entrega das criações para coordenação, separados por 

turma, em tempo hábil da entrega da pasta de cada estudante. 

RETRATO 

Paisagem urbana 
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21 a 25/fev 
Desenho Urbano 
Continuação da atividade da paisagem urbana. 

Continuação da criação de um ambiente urbano.  O arte 

educador poderá apresentar diversas propostas de desenhos 

urbanos, para auxiliar no desenvolvimento e criação da arte do 

educando.   

Paisagem urbana 

28/fev a 04/mar 

 

O arte educador iniciará a aula relembrando a arte de 
Tarsila do Amaral, e em seguida propor à cada aluno, que 
crie uma releitura de forma livre. Tendo como sugestão a 
obra: O pescador - A obra intitulada O Pescador é um 
festival harmonioso de cores, onde predominam as formas 
retangulares e ovais. As pedras dentro do lago possuem 
tons lilases e rosados. O pescador — única figura humana 
presente na composição — está sentado sobre uma pedra 
lilás, já tendo pescado seu peixe. 

O professor de arte, poderá apresentar como 
sugestão a história da Tarsila do Amaral, nossa 
queria artista brasileira, afim de ampliar o 
conhecimento da arte brasileira. Cada estudante 
irá criar uma paisagem de forma livre e criativa. A 
arte será feita no papel canson A4 branco. 

Desenho por observação 

 

Recesso Carnaval 

07 a 11/mar 

Arte da repetição – Xilogravura 
Ao iniciar a aula o professor contextualizará informando 
para cada aluno o que é xilogravura. Após a 
contextualização, o arte educador entregará uma folha 
sulfite para fazerem um desenho de forma livre antes 
de passar para a bandeja de isopor e com um palito e 
churrasco, desenhar sobre o isopor com mais 
segurança. 

 

Com o auxilio do palito de churrasco, cada estudante dará início a sua 
criação sobre a placa de isopor.(pág.6) Desenho artístico 

14 a 18/mar 

Arte da repetição – Gravura 
Dando continuidade à atividade de xilogravura, o 
educando passará com o auxílio de um pincel ou 
rolinho, passará sobre o isopor com a tinta e aplicará 
sobre o papel canson  A4. 

Com o auxílio do rolo de espuma e tinta acrílica, sobre o papel 

canson, o estudante irá aplicar sua criação pictórica. Conforme a 

orientação do livro. 

 

Desenho artístico 

21 a 25/mar 

Arte da repetição – Gravura. 
Para desenvolver essa proposta de exploração da 
técnica de gravura, cada aluno usará uma bandeja de 
isopor, barbante, cola e tinta. 
 Os educandos criarão a sua arte com o barbante sobre 
a bandeja de isopor. Ao secar, pinte com a tinta de sua 
preferência e em seguida pressione sobre a folha sulfite. 

Após a contextualização da técnica de gravura, os estudantes 
irão experienciar e vivenciar cada processo na construção de 
um carimbo feito de barbante. Nesta aula cada estudante irá 
produzir sua criação sobre o papel sulfite. ( pg.4 à 5) 

Construção de um instrumento 
artístico 
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28/mar a 1º/abr 

Linhas 
O professor de arte trabalhará os tipos de linhas e 
formas para criar e preencher a sua arte. O desenho 
será feito de forma livre, espontânea e criativa. Mas o 
arte educador poderá apresentar um exemplo de como 
ficará a arte finalizada.   

Utilizando uma folha sulfite, cada educando irá produzir a sua arte feita 

com diferentes tipos de linhas e texturas. Fará uso da canetinha 

hidrocor para realizar o trabalho. ( anexo) 

Linhas/ texturas  

04 a 08/abr 

Recorte e colagem  
O arte educador entregará uma proposta para cada 
educando, de criar uma obra de arte usando recortes de 
revistas, com texturas diferentes  

Cada aluno receberá revistas para recortes e sobre a 
folha sulfite, montarão uma paisagem de forma livre e 
criativa. 

Recorte e colagem 

11 a 15/abr 

HQ´s 
O arte educador contextualizará sobre as histórias em 
quadrinhos e em seguida entregará para cada educando 
uma folha sulfite, onde cada um irá se expressar de 
forma criativa a sua história. 

https://www.todamateria.com.br/historia-em-quadrinhos/ 

Com o auxílio do papel sulfite, os estudantes irão produzir uma 
história em quadrinhos, com o tema de sua escolha. Após o 
término da sua arte, cada um apresentará para os seus colegas 
a produção da sua HQ´s. 
 

Desenho artístico 

Feriado 

 

 

 LISTA 

DE 

MATERIAL 

 
Cód. 

Item Ref. Quant.* 
 Cód. 

Item Ref. 
Quant.

* 

 69 Papel sulfite A4 75g folha 60  45 Papel canson branco A4 140g/m2  folha 50 

 304 Bandeja de isopor 21x14 funda 
Resma 

com 10 
  1  318 Palito de churrasco unidade 20 

 305 Barbante rolo 10mt  97 Tinta guache azul P500ml 100ml 

 96 Tinta guache amarela p500ml 100ml   Canetinha hidrocor Cx com 12 05 

  326 Rolo de espuma 5cm unidade 10  6 Cola bastão 40 g unidade 5 

*para grupos de 10 alunos 
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ANEXOS: 

       

  


