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Tema 

Modernismo no Brasil e mulheres no Modernismo 

Lista de conteúdos prioritários 

  

 Semana de Arte Moderna de 1922 e seus artistas 

 Vanguardas europeias 

 Movimento antropofágico 

 Tropicalismo 

 Artistas modernas 

 Crítica de arte 

 

 

Semana Procedimento de aula Orientações práticas 
Produto 

final 

 

Responsável: Francieli Equipe (Unidade): Francieli, Osmar, Laura, Antônio, Pedro 

 Ensino: Fundamental II Série: 9º ano Proposta: 1ª Ano: 2022  
 

Planejamento Simplificado das Aulas de Arte 
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07 a 11/fev 

Solicitar que os alunos façam duas listas de “AMO” 

e outra “ODEIO” escrevam no mínimo 20 itens ou 

situações que o (a) caracterizam.  

Realizar um jogo teatral utilizando as listas. 

Entregue uma folha sulfite para cada aluno e peça que, 

na vertical dobrem a folha unindo as pontas, abram a 

folha e utilizem a linha da dobra como divisão da folha, de 

um lado escrevam “AMO” e no outro lado escrevam 

“ODEIO” e listem no mínimo 15 coisas ou situações que 

amam e que odeiam. Os alunos não devem colocar 

nomes de outras pessoas e também não devem colocar o 

próprio nome.  

Os alunos devem entregar as listas ao professor e o 

professor deve entregar as listas aleatoriamente, 

trocando entre os alunos. Um aluno de cada vez irá 

apresentar uma mímica que indique algo que o colega 

odeia e o restante da turma deve adivinhar o que é. 

Lista e jogo teatral 

Solicitar que o aluno escreva um texto:” eu sou 

assim…” contando sua história, descrevendo sua 

personalidade e faça um desenho de uma situação 

que o deixou muito feliz.  

 

Jogo teatral utilizando a linguagem corporal. 

Entregue uma folha sulfite e solicite que escrevam o texto 

e logo abaixo façam um desenho de uma situação alegre 

que tenha vivido, pode ser de um passeio, família, etc.  

 

Distribua as cadeiras espalhadas pela sala de aula e 

solicite que os alunos sentem, exceto um aluno que 

deverá permanecer em pé. Uma cadeira estará sempre 

vaga e os alunos que estiverem sentados devem impedir 

que o colega consiga se sentar. Não é permitido falar 

durante o jogo, somente utilizar expressões corporais 

para se comunicar. 

Texto, desenho e jogo 

teatral. 

14 a 18/fev 

Realize as perguntas sugeridas nas páginas 2 e 3 

da apostila e sugira que os alunos debatam sobre 

os temas. Contextualização sobre a Semana de 

Arte Moderna de 1922 

Apresente o vídeo e a matéria sugeridas a seguir: 

https://www.youtube.com/watch?v=Zg3kd6tlB20 

https://www.cultura.sp.gov.br/semana22/ 

Na próxima aula o professor deve trazer algumas imagens 

impressas de obras Modernistas, sugestões no anexo 1. 

Fruição em artes visuais 

Apresente obras do Modernismo Brasileiro e peça 
para que os alunos escolham uma para fazer uma 
releitura da obra. 
 

Entregue uma folha sulfite 90g para cada aluno, peça que 

façam um esboço da releitura com lápis e logo após 

utilizem lápis aquarela para a pintura.  

Releitura de obra: 

Desenho e Pintura 

https://www.youtube.com/watch?v=Zg3kd6tlB20
https://www.cultura.sp.gov.br/semana22/
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21 a 25/fev 

Realizar a atividade proposta na página 7: 
Separação da turma, escolha dos artistas e 
encaminhamento da pesquisa que será realizada 
pelos alunos, em duplas. 

Separar os alunos em duplas e encaminhar a escolha de 

um artista moderno apresentado, para cada dupla. 

Explicar que o trabalho ocorrerá na semana seguinte: em 

duplas, devem pesquisar a biografia do artista e suas 

principais obras e escrever dois pequenos, um sendo 

uma defesa, pelo aluno que fará o artista, e o outro uma 

crítica, pelo aluno que fará o jornalista ou escritor 

contrário a arte moderna. 

Conteúdo secundário: crítica de artes 

 

Pesquisa  

Realização do trabalho em duplas. 
 

Cada dupla toma a frente da sala. 
O aluno que faz o artista fala um pouco deste e de suas 
obras e o aluno que faz o crítico critica a obra, referindo-
se como fundamento à arte anterior ao movimento 
modernista brasileiro, o neoclássico (importante 
estabelecer uma diferença: na Europa o movimento 
anterior ao modernismo era já o Romântico, com o 
Neoclassicismo perdendo força). O artista então ganha a 
fala e pode se defender. 
 

Apresentação e crítica de 

arte 

28/fev a 04/mar 

Recesso Carnaval Continuação da atividade da aula anterior. Concluir com comentários a cerca do que aconteceu e conversas sobre arte 
moderna brasileiro e o embate da crítica. Apresentação e crítica de arte 

Conclusão da atividade da aula anterior. Concluir com comentários a cerca do que aconteceu e conversas sobre arte moderna brasileiro e 
o embate da crítica. Apresentação e crítica de arte. 

07 a 11/mar Conclusão da atividade da aula anterior. 
Concluir com comentários a cerca do que aconteceu e 
conversas sobre arte moderna brasileiro e o embate da 
crítica. 

Apresentação e crítica 
de arte 
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Fazer a leitura da página 8, 9 e 10. Realizar a 
atividade do ApreciArte da página 11 da apostila. 

Apresente a música de Heitor Villa-Lobos 
https://www.youtube.com/watch?v=LaNoiKuJFQg 
 , entregue uma folha sulfite para cada aluno e solicite 
que façam o desenho que imaginam escutando a música, 
a partir da leitura realizada do ApreciArte da página 11. 

Música e desenho 

14 a 18/mar 

Apresenta-se o movimento antropofágico por meio 
da leitura do “manifesto antropófago” de Oswald de 
Andrade sobre as intenções de uma arte moderna 
nacional e discutir trechos selecionados com a 
turma. 

Utilize o slide a seguir para retomar o conteúdo e fazer a 
leitura do manifesto: 
file:///C:/Users/Play%20Tec/Downloads/MODERNISMO%
20BRASILEIRO%20-%20SEMANA%20DE%2022.pdf 
Realize um debate sobre o tema. 

Debate 

Introduzir um movimento influenciado pela 
antropofagia de Oswald de Andrade também de 
renovação da arte nacional, mas no final da década 
de 60, o Tropicalismo e um de seus principais 
integrantes, Caetano Veloso, utilize a apostila, 
páginas 12 e 13. 
Tarefa: Solicitar que cada um traga uma toalhinha 
velha. 

Ouvir com a turma o álbum “Tropicália ou Panis et 
circenses” 
https://www.youtube.com/watch?v=FioKcbXmhFo&list=PL
1n9WCjA7Kz6S5hnYGHfx5sVuLFGuaT3C 
e compartilhar percepções, sobretudo nas relações do 
que ouviram com o que estudaram até então. 

Fruição musical 

21 a 25/mar 

Modelagem de panela de barro que irá conter uma 
lista de referência dos alunos. Utilizar a apostila, 
página 14 como referência. 

Separar um bloco de argila para cada aluno. 
 
 
Solicitar que cada um pegue um copo com água para 
umedecer a argila. 

Modelagem com argila 

Modelagem de panela de barro que irá conter uma 
lista de referência dos alunos. 

 
Solicitar que cada um pegue um copo com água para 
umedecer a argila. 

Modelagem com argila 
 

28/mar a 1º/abr 

Finalização da atividade com argila, confecção das 
listas de referencias de cada aluno para colocar 
dentro de cada panela.  
Resolução da atividade Hora de estudo p. 15 e 16 e 
correção.  

Entregue ¼ de folha sulfite colorida para cada aluno pedir 
que escrevam no centro da folha o seu nome e ao redor 
façam flechas escrevendo pelo menos 10 influencias que 
colaboram na sua personalidade. Colocar a lista dentro 
das panelas de barro. Elaborar a exposição com os 
alunos. 

Lista e exposição  

https://www.youtube.com/watch?v=LaNoiKuJFQg
file:///C:/Users/Play%20Tec/Downloads/MODERNISMO%20BRASILEIRO%20-%20SEMANA%20DE%2022.pdf
file:///C:/Users/Play%20Tec/Downloads/MODERNISMO%20BRASILEIRO%20-%20SEMANA%20DE%2022.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=FioKcbXmhFo&list=PL1n9WCjA7Kz6S5hnYGHfx5sVuLFGuaT3C
https://www.youtube.com/watch?v=FioKcbXmhFo&list=PL1n9WCjA7Kz6S5hnYGHfx5sVuLFGuaT3C


 

EP21 230621 

 

Introdução do próximo tema “Musa? Que nada, sou 
artista!” comparando as obras da página 17 e 
respondendo conjuntamente as questões. 
Voltar a atenção para as artistas modernas, 
fazendo a turma conhecer a importância do trabalho 
de Anita Malfatti e Tarsila do Amaral para a arte 
brasileira, começando pela vida e obra da artista 
Anita Malfatti e sua relação com o Expressionismo 
europeu. 

Apresente o vídeo sobre a artista Anita Malfatti 
https://www.youtube.com/watch?v=zdsEusRg2oQ 
Apresente o vídeo sobre a artista Tarsila do Amaral 
https://www.youtube.com/watch?v=_iBdDaE5iFI 
 
 

Fruição em artes visuais 

04 a 08/abr 

Solicite que os alunos façam a composição de um 
retrato utilizando a estética expressionista a partir 
de Anita Malfatti, de um colega, professor ou outra 
pessoa. Procurar representar sentimentos e 
emoções e não se preocupar com realismo. 

Entregue uma folha sulfite canson para cada aluno, 
solicite que façam o esboço com lápis e em seguida 
distribua tintas guache e pincéis para realizarem a 
pintura. A pintura com guache deve ser concluída nesta 
aula. 

Desenho e pintura 

Conclusão do trabalho, exibição dos trabalhos em 
sala e comentários do professor e alunos sobre as 
produções. 
Apresentação do trabalho das Guerrilha Girls, que 
denunciaram o tratamento dado as mulheres no 
mundo da arte.  
 
 

Entregue as pinturas feitas na aula anterior e solicite que 
finalizem o trabalho com caneta permanente 2.0.  
Apresente o vídeo https://youtu.be/s6f1OxGSGKk 
sobre as Guerrilha Girls e debatam sobre o tema. 

Pintura de Retrato 
Expressionista 

 
Debate 

11 a 15/abr 

Realizar a atividade proposta na apostila, página 27:  
Solicite que os alunos, com base em suas 
referencias pessoais, inspirados nas obras de Tarsila 
do Amaral, sejam os artistas antropofágicos.  

Entregue uma folha sulfite 90g e solicite que os alunos 
façam um fundo colorido utilizando giz de cera colorido 
(exemplo anexo 2), em seguida entregue a folha preta e 
solicite que façam recortes inspirados nas obras de Tarsila 
do Amaral e colem sobre a folha colorida com giz.  

Pintura, recorte e 
colagem  

Feriado Realizar a atividade proposta na apostila, página 27:  Solicite que os alunos, com base em suas referencias pessoais, inspirados nas obras de 
Tarsila do Amaral, sejam os artistas antropofágicos. Entregue uma folha canson branca 140gr e solicite que os alunos façam um fundo colorido utilizando 
giz de cera colorido (exemplo anexo 3), em seguida entregue a folha preta e solicite que façam recortes inspirados nas obras de Tarsila do Amaral e 
colem sobre a folha colorida com giz. Pintura, recorte e colagem  

 

 

 LISTA 

DE 

MATERIAL 

 
Có

d. 
Item Ref. 

Quan

t.* 

 Cód. 
Item Ref. Quant.* 

 69 Papel sulfite A4 75g Folha 30  104 Tinta guache vermelho pote  250ml 

 45 Papel canson branco A4 140g/m2  Folha  40  102 Tinta guache preto pote  250ml 

https://www.youtube.com/watch?v=zdsEusRg2oQ
https://www.youtube.com/watch?v=_iBdDaE5iFI
https://youtu.be/s6f1OxGSGKk
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 33 
Lápis de cor aquarelável 
 

Caixa  5  98 Tinta guache branco pote 250ml 

 96 Tinta guache amarelo Pote 250ml  97 Tinta guache azul pote 250ml 

  3 
Canetinha Permanente preta Caixa nº 

2,0 
Caixa 1  46 Papel canson colorido A4 pacote 1 

  7 Cola branca líquida litro 100ml  28 Giz cera 12 cores  cx 5 

  64 Papel dupla face preto folha 5      

  301 Argila kg 5      

           

           

           

*Para grupos de 10 alunos 

 

ANEXOS: 

Anexo 1: 

Sugestão de obras para imprimir:  
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Anexo2: 

 


