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Tema 

Arte na Pré-História e Pré-História brasileira 

Lista de conteúdos prioritários 

 

  Antes do antes 

 Estrondo inicial: o som e a palavra 

 

 

Semana Procedimento de aula Orientações práticas 
Produto 

final 

07 a 11/fev 

Aula inaugural:  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 

 

Responsável: Francieli Equipe (Unidade):  São Vicente 

 Ensino: Fundamental II Série: 6º Proposta: 1º Ano: 2022  
 

Planejamento Simplificado das Aulas de Arte 
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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 

Apresentação do conteúdo, atividade página 3 para 
entregar: solicite que os alunos façam um desenho 
ilustrando como o aluno imagina que os humanos 
viviam no período pré-histórico, com utilização de 
recorte e colagem nas roupas. 

 
 

Entregue ½ folha sulfite colorida amarela e ½ folha sulfite 

branca para cada aluno e solicite que desenhem estampas 

de animais. Apresente a imagem (ANEXO 1) e solicite que 

copiem os modelos de estampas, utilizando lápis de cor.  

Entregue uma folha sulfite branca para cada aluno e 

solicite que façam um desenho de como imaginam que era 

a vida durante a pré-história, 

Desenho 

Tarefa: Pesquisar um mito ou lenda de povos 

indígenas brasileiros e trazer na próxima aula. 

Solicite que recortem as estampas que foram 

desenhadas anteriormente e colem no trabalho utilizando 

estes recortes como vestimentas dos humanos 

desenhados.  

Recorte e colagem 

21 a 25/fev 

Apresente o conteúdo pré-história brasileira. 

Leitura das lendas e mitos trazidos pelos alunos. 

Solicite que os alunos apresentem as lendas e mitos e 

escolham qual mais gostou.   
Apresentação 

Solicitar que façam um desenho representando a 

lenda ou mito escolhido. 

Entregue uma folha sulfite para cada aluno e solicite que 

desenhem a lenda escolhida.  
Desenho 

28/fev a 04/mar 

Recesso Carnaval  
Explique sobre a comunicação no período pré-histórico e explique a importância da linguagem corporal na comunicação. Realize jogos de 
mímica.  Separe a turma em duplas, organize os alunos em pé, um de frente para o outro e solicite que um integrante da dupla faça ações 

e o outro integrante seja seu “espelho” imitando tudo que o colega fizer.  Jogo Teatral 
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Explique sobre a comunicação no período pré-histórico e explique a importância da linguagem corporal na comunicação. Solicite que um 

aluno fique em pé, em frente a classe e diga uma profissão apenas para o professor. O aluno deve fazer mímicas imitando esta profissão e 
os colegas devem tentar adivinhar qual é. O primeiro da “plateia” que adivinhar sera o próximo a fazer mímica para a turma escolhendo 

outra profissão.  Jogo Teatral 

07 a 11/mar 

Apresentação do conteúdo: Arte Rupestre 
Brasileira 

Utilize o Power point: 
https://docs.google.com/presentation/d/1AN7SY9_eBJD8Q
stp-xX-YajtVzLqxF0C/edit?rtpof=true 
 

Apresentação do 
conteúdo 

Atividade do material de apoio com recorte e 
colagem 
Tarefa: Solicite que os alunos realizem a pesquisa 
de pigmentos naturais solicitada na apostila, página 
12 e tragam alguns diferentes pigmentos na próxima 
aula.  

Solicite que os alunos recortem as peças de quebra-
cabeças do material de apoio e colem nos locais 
correspondentes.  

Recorte e colagem 

14 a 18/mar 

Apresente o conteúdo: Pigmentos Naturais na arte 
de Carlos Mota. Confeccionem suas próprias tintas 
naturais e realizem uma pintura utilizando o papel 
pardo como suporte. 

Separe a turma em grupos de 5 alunos, entregue uma 
cartolina para cada grupo, verifique quais pigmentos 
foram trazidos por eles e utilize cola e água para 
transformar os pigmentos em pó em tinta, as pétalas de 
flores devem ser friccionadas diretamente no papel.  

Confecção de tintas 
naturais 

Continuação da atividade prática, questões e 
debate página 16, Saiba+: Arqueologia.  

 
O desenho e pintura será livre com o tema “Natureza”. Pintura 

21 a 25/mar 

Dança na Pedra: Análise de pinturas rupestres. 
Troca de ideias e atividade p. 17, audição da 
música “O polichinelo”, de Heitor Villa-Lobos e 
debate. 

O polichinelo: 
https://www.youtube.com/watch?v=z3ZJWTJS5Bg 
 

Audição música 

Organize uma ciranda enquanto tocar a canção 
“Ciranda de Pernambuco”  

Ciranda de Pernambuco: 
https://www.youtube.com/watch?v=qLEEOofcuHw 
 

Dança 

https://docs.google.com/presentation/d/1AN7SY9_eBJD8Qstp-xX-YajtVzLqxF0C/edit?rtpof=true
https://docs.google.com/presentation/d/1AN7SY9_eBJD8Qstp-xX-YajtVzLqxF0C/edit?rtpof=true
https://www.youtube.com/watch?v=z3ZJWTJS5Bg
https://www.youtube.com/watch?v=qLEEOofcuHw


 

EP21 230621 

 

28/mar a 1º/abr 

Atividade prática: Assim como na pré-história, 
sugira que os alunos façam um desenho 
representando um desejo. Exemplo: sucesso na 
caça na pré-história, um sonho de posse ou de 
conquista. 

Entregar um pedaço de papel pardo (pode ser irregular, 
aproximadamente o tamanho da sulfite) para cada 
estudante, o papel deve ser amassado e aberto com 
cuidado, entregue um lápis carvão para cada aluno e 
solicite que faça seu desenho representando algo que 
deseje conquistar.  

Desenho com carvão 

Continuação da atividade prática. Questões página 
20 e correção. 

O desenho pode ser de um lugar que deseja visitar, algo 
que deseja ter ou fazer.  

Questões e correção 

04 a 08/abr 

Apresentação do conteúdo do Cap. 2 “Estrondo 
inicial: o som e a palavra”, debate da “troca de 
Ideias” p. 21. Tarefa: Caso algum aluno saiba tocar 
um instrumento e o possua pode trazer para 
apresentar aos colegas na próxima aula. 
Realização de jogo musical.  

Realizar o seguinte jogo de percepção sonora: Um aluno 
deve sair da sala enquanto outro aluno escolhido deve 
esconder um objeto (pode ser um molho de chaves) em 
qualquer lugar da sala de aula (não pode ser dentro de 
objetos pessoais dos alunos). O aluno deve retornar á 
sala e os demais colegas não podem falar nada, apenas 
bater palmas conforme o aluno se aproxime do objeto 
escondido as palmas vão ficando mais fortes e mais 
constantes, conforme estiver mais longe as palmas da 
turma devem ser fracas e baixas. Quando o aluno 
encontrar outra dupla deve ser escolhida e repetir o jogo 
varias vezes.   

Jogo Musical 

Explanação do conteúdo: Evolução da música e 
categorias dos instrumentos. 

Audição do álbum “Slaves Mass” de Hermeto 
Pascoal e durante a audição peça que respondas as 
questões da página 33. 

Entregue uma folha sulfite canson e giz de cera colorido 
para cada estudante e solicite que respondas as 
questões da página 33 de um lado da folha e do outro 
lado façam uma ilustração das sensações provocadas 
pela música.  
 
Álbum “Slaves Mass” de Hermeto Pascoal  
https://www.youtube.com/watch?v=O3q1WNArobw 
 

Questões e desenho  

11 a 15/abr 

Realização de jogos de dança.  
Apresentação do conteúdo: Mitologia africana em 
cena. Realizar o jogo teatral proposto na página 31 e 
solicitar que os alunos respondas as questões da 
página 34. Em seguida faça a correção. 
 

Realizar o jogo: “Chefe manda” em que é feito um círculo 
com todos os alunos, menos um, que deve sair da sala. 
Outro aluno do círculo é escolhido para ser o “chefe” todos 
devem imitá-lo, ele deve criar movimentos, modificando 
até que, ao aluno de fora da sala retorne e descubra quem 
está mandando. 

Jogo de Dança e 
Questões 

https://www.youtube.com/watch?v=O3q1WNArobw


 

EP21 230621 

 

Feriado 
Revise o conteúdo Pré-História utilizando jogos online que deverão ser projetados para a turma. Projete os jogos e peça que os alunos ergam a mão ao 
escolher cada resposta e anotem suas respostas em uma folha para depois ver sua pontuação. http://formulageo.blogspot.com/2021/11/jogue-on-line-arte-
rupestre-2.html  

 

 

 

 LISTA 

DE 

MATERIAL 

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

 69 Papel sulfite A4 75g Folha  70  28 Giz cera 12 cores Caixa 5 

 41 Papel sulfite A4 amarela Folha 10  31 Lápis Carvão Vegetal 

caixa 
c/12 
 

1 

 4 Cartolina branca Folha 2  32 Lápis de cor 12 cores 
caixa  
 

5 

 7 Cola branca líquida Litro 250ml  45 
Papel canson branco A4 140g/m2  
 

folha 10 

*para grupos de 10 alunos 

 

ANEXO 1:  
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