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Tema 

Romantismo e Arte Japonesa 

Lista de conteúdos prioritários 

  Conhecer o movimento do Romantismo 

  Refletir sobre como o Romantismo afeta até hoje o mundo das artes 

  Fazer sua própria composição Romântica 

  Conhecer a estrutura de uma partitura 

  Mergulhando na arte japonesa com Katsushika Hokusai 

  Conhecer o teatro Nô 

 Assistir a animação japonesa que levou o Oscar  

 

Semana Procedimento de aula Orientações práticas 
Produto 

final 

 

Responsável: Laura Xavier Equipe (Unidade): Itajaí 

 Ensino: Fundamental II Série: 8 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 
Introdução ao Romantismo  

 

Indagar se os alunos se familiarizam com o termo 

Romantismo e puxar uma conversa a partir dos 

conhecimentos prévios. Apostila pág. 2 e 3 

Conversa inicial sobre 

Romantismo 
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Sonata n. 9 e conceitos da página 4 (sonata, 

concerto, sinfonia, movimentos) 

Explicar os conceitos da pág. 4 da apostila e a partir da 

escuta da sonata n. 9 orientar que os alunos 

compartilhem suas percepções ao ouvirem esse tipo de 

música. 

Quais as semelhanças e diferenças com os hits atuais? 

Há uma virada na música, o que essa mudança causou 

na sua percepção?  

https://www.youtube.com/watch?v=COGcCBJAC6I  

TAREFA: Pedir para os alunos trazerem uma música que 

eles consideram romântica. 

Fruição 

21 a 25/fev Como o Romantismo afetou o mundo das artes 

Mostrar a música Rosa dos compositores Otávio de Souza 

e Pixinguinha na voz de Luciana Mello e Marisa Monte e 

conversar sobre como o movimento do Romantismo do 

século XIX afetou essa composição posterior ao 

movimento. 

https://www.youtube.com/watch?v=TRJb58ko7bU 

https://www.youtube.com/watch?v=9VGog4u1Oy0 

 

Conhecendo a música 

Rosa 

https://www.youtube.com/watch?v=COGcCBJAC6I
https://www.youtube.com/watch?v=TRJb58ko7bU
https://www.youtube.com/watch?v=9VGog4u1Oy0
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Compondo uma canção Romântica 

Deixar que os alunos compartilhem as músicas que 

trouxeram e propor que componham uma música. 

Pode-se utilizar do método da mandala da escrita criativa 
para compor a letra. A partir do círculo e de suas 
subdivisões feitas por régua na folha sulfite. 
Criar 4 quadrantes (subdivisões do círculo). Escolher um 
tema. (no nosso caso será o tema Romântico) 
A partir do tema escolhido colocar no primeiro quadrante 
substantivos comuns, no segundo adjetivos, no terceiro 
verbos e no último faremos o exercício de escrever sem 
parar ou sem cortar aquilo que se está pensando no 
momento. 
O legal é escrever cada quadrante de uma cor e com as 
palavras bem espaçadas e grandes para melhor 
visualização. 
Recursos: Folhas Sulfites de preferência A3 (pode ser 
A4), Réguas, Lápis de cor ou canetinhas, Compassos 
 

 

 

Composição de letra e 

melodia 

28/fev a 04/mar 

A partir da mandala da escrita criativa (método de composição não tradicional) pedir para os alunos observarem todas as 
mandalas e refletirem sobre como o processo de escrita pode ser diferente mesmo com uma mesma técnica. Continuar a 

composição das músicas para apresentar na próxima aula. 

Carnaval 
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07 a 11/mar 

Continuação Composição Romântica  

Observação da Mandala da Escrita Criativa e criação da 
Letra 
Conversar sobre a produção de cada um. A partir dessa 
conversa, sugerir que cada um escreva a sua própria 
letra podendo se utilizar de algumas palavras que 
escreveu na mandala. A ideia é ir circulando, grifando 
cada palavra de cada quadrante acompanhada do 
número para ordem das palavras/versos. Se já quiserem 
encaixar numa melodia já existente também é possível. 
 

Composição melodia e 
Letra 

Socialização das composições 
 

Separar essa aula para os alunos que quiserem 
compartilhar suas músicas, sendo sempre incentivados a 
compartilhar. 

Socialização das 
produções 

14 a 18/mar 

Conhecendo as partituras através de músicas 
escolhidas pelos alunos 

Pedir aos alunos que comparem duas músicas escolhidas 
por eles, conversar sobre timbres, vozes, tons, escalas... 
Apostila Pág. 11,12,13 

Conhecendo Partituras 

Conhecendo partituras 

Separar a partitura da nona sinfonia de Beethoven para 
exemplificar esse método de composição e assistir ao 
trecho do filme recomendado pela apostila 
https://www.youtube.com/watch?v=U2S-YXsafDo 
http://violino.blog/wp-content/uploads/2020/05/9-Sinfonia-
1024x647.jpg 
 

Conhecendo Partituras 

21 a 25/mar 
 Mergulhando na arte japonesa com Katsushika 
Hokusai 

Apresentar vida e obra do artista japonês Katsushika 
Hokusai  
https://www.youtube.com/watch?v=fWdml9HANfY – (tem 
legenda em português) 
https://www.youtube.com/watch?v=TEZ775Q5aHE 
https://www.youtube.com/watch?v=EbAhZA6rKLs – 50 
fatos 
 

Conhecendo a Arte 
Japonesa 

https://www.youtube.com/watch?v=U2S-YXsafDo
http://violino.blog/wp-content/uploads/2020/05/9-Sinfonia-1024x647.jpg
http://violino.blog/wp-content/uploads/2020/05/9-Sinfonia-1024x647.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=fWdml9HANfY
https://www.youtube.com/watch?v=TEZ775Q5aHE
https://www.youtube.com/watch?v=EbAhZA6rKLs
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Teatro Nô 

Mostrar e compartilhar os conhecimentos sobre a arte do 
teatro Nô na cultura japonesa. Páginas 18, 19 e 20 
https://www.youtube.com/watch?v=Y9jTd5r8Zug – Por 
trás do Nô 
https://www.youtube.com/watch?v=88v-HYGAKMQ - 
Kyoto Event: Takigi Noh at Heian Shrine 2017 
 

Teatro Nô 

28/mar a 1º/abr 

Assistindo ao filme Viagem de Chiriro 
Pedir aos alunos para anotarem pontos que chamaram 
atenção no filme e relações com o artista mostrado 
anteriormente e com o teatro Nô 

Filme 

Assistindo ao filme Viagem de Chiriro 

https://www.youtube.com/watch?v=gx-cQj-3KVI 
acesso ao link em 1.fev.2022 
Por trás do filme: 
https://www.youtube.com/watch?v=EfyXXqerTiQ 
https://www.youtube.com/watch?v=Kyp3YV2t0gQ&t=540s 
https://www.youtube.com/watch?v=W5swTYLqf58  

Filme 

04 a 08/abr 

Conversa sobre o filme 
Instigar os alunos a refletirem sobre significados do filme, 
compartilharem suas anotações. 

Conversa sobre o filme 

Aquarela sobre o tema da arte japonesa 

Inspirados no filme, no teatro Nô ou no artista Katsushika 
fazer uma produção em aquarela, com o uso da foha 
canson e lápis de cor aquarelável (Já que foi mostrado 
aos alunos que no filme a Viagem de Chiriro foi utilizado 
as pinturas em Aquarelas para sua produção) 

Produção em Aquarela 

11 a 15/abr 

Finalização dos trabalhos em aquarela e retomada 
dos conteúdos do semestre junto com entrega dos 
conceitos 

Retomar o termo Romantismo, comparar com os estudos 
do final do trimestre de arte japonesa e entregar os 
conceitos aos alunos. 

Finalização dos 
trabalhos em aquarela 

Feriado 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Y9jTd5r8Zug
https://www.youtube.com/watch?v=88v-HYGAKMQ
https://www.youtube.com/watch?v=gx-cQj-3KVI
https://www.youtube.com/watch?v=EfyXXqerTiQ
https://www.youtube.com/watch?v=Kyp3YV2t0gQ&t=540s
https://www.youtube.com/watch?v=W5swTYLqf58
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 LISTA 

DE 

MATERIAL 

 Cód. Item Ref. Quant.*  Cód. Item Ref. Quant.* 

 69 Folhas Sulfite A4 folha 30  33 Lápis de cor aquarelável Cx com 12 5 

 45 Papel Canson Branco A4 140mg folha 20  220 Pincel redondo condor natural nº 02 unidade 10 

      222 Pincel redondo condor natural nº 14 unidade 10 

  Canetinhas coloridas Cx com 12 5  84 Régua 30 cm unidade 10 

 32 Lápis de cor caixa 10   Compasso unidade 10 

*para grupos de 10 alunos 

 

ANEXOS: 

 

ANEXOS: 
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