
 

EP21 230621 

 
  

 

 

 

 

Tema 

Mundo dos quadrinhos 

Lista de conteúdos prioritários 

 Aula inaugural 

 Autorretrato 

  Linguagem dos quadrinhos 

  Tirinhas 

  Charges 

  Teatro e quadrinhos 

  Fotonovela 

  Quadrinhos com colagens 

 Quadrinhos digitais 

 Mangás 

 

Semana Procedimento de aula Orientações práticas 
Produto 

final 

07 a 11/fev 

Aula inaugural 

 

Cada aluno desenha, em folha sulfite A4, seu 

personagem favorito em série, filme, mangá, 

quadrinho, animação ou anime. 

O desenho deve ser feito em segredo do resto da turma 

para a segunda parte, apresentação. 
Produção de desenho 

 

Responsável: Osmar Equipe (Unidade): Osmar, Pedro, Francielli, Aline, Laura e Andreza 

 Ensino: Fundamental Série: 5º ano Proposta: 1ª Ano: 2022  
 

Planejamento Simplificado das Aulas de Arte 
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Compartilhamento com jogo da adivinhação 

 

Os alunos falam de seu personagem cuidando 

para não revelar em demasia quem é: como ele é, 

grande problema que teve, como superou o 

problema e sua conclusão. Após a apresentação a 

turma tenta descobrir qual o personagem e o aluno 

mostram o desenho. 

Essa atividade está proposta em consonância com o 

tema quadrinhos e serve para ensinar para as crianças a 

noção de jornada de herói, um método para desenvolver 

histórias interessantes: apresentação do personagem, 

problema que ele precisa resolver, percalços na 

resolução, solução e fim. 

Socialização de desenho 

14 a 18/fev 

Autorretrato 

 

Em folha A4 sulfite, os alunos aprendem a mapear 

um rosto (anexo I) e com auxílio de um espelho 

traçam um esboço de autorretrato. 

O professor ensino técnicas de mapeamento do rosto em 

desenho. 
Contextualização 

21 a 25/fev 

Autorretrato (cont.) 

 

Dessa vez em folha canson A4, a turma realiza o 

autorretrato. 

Uso da margem da largura da régua na cor preta; pintura 

da moldura de forma uniforme; a criação interna fica à 

disposição da criatividade e imaginação dos estudantes, 

após a orientação do educador. 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. 

Produção 
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28/fev a 04/mar 

flipbook 

Realizar arte sequencial no post-it, desenhando em 

cada folhinha o desenvolvimento de um objeto, 

personagem ou cenário. 

Continuação da atividade 

Mínimo de 24 folhas (comentar que um filme é formado por 

24 fotogramas por segundo) 

Ao final da aula, cada aluno mostra o seu flipbook 

Produção 

Recesso Carnaval 

 
  

 

07 a 11/mar 

Arte sequencial 

 

Explicação do conceito por meio das imagens na 

página 5 da apostila de artes. Realização das 

atividades nas páginas 6 e 7. 

 

https://spedigital.editorapositivo.com.br/IMP/51/AM

P15/ 

 

Após a criação das três sequências simples, pedir que as 

crianças compartilhem o que fizeram com a turma, falando 

sobre a ação que ocorre em cada tirinha. 

Contextualização 

https://spedigital.editorapositivo.com.br/IMP/51/AMP15/
https://spedigital.editorapositivo.com.br/IMP/51/AMP15/
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Balões de personagem e Movimentos e sons - 

Teatro e quadrinhos 

 

Depois do estudo dos tipos de balões de 

personagem e movimentos e sons nas p. 8 e 9, o 

professor desenha no quadro os diferentes tipos de 

balões e chama duplas para a frente da sala. Cada 

aluno deve escolher um balão e improvisar uma 

fala naquele estilo, ao que o outro aluno deve 

reagir. 

Realizar a correção da atividade e dar exemplos de cada 

tipo de balão. 

Prática de improvisação 

teatral 

14 a 18/mar 

Tirinhas 
 
Apresentação da origem das imagens sequências 
com o Antigo Egito. Conceito de tirinha e aplicação 
da atividade página 12. 

Conforme forem acabando de refazer as tirinhas, os alunos 
podem compartilhar sua versão com a turma. 

Contextualização e 
produção 

Charges 
 
Contextualização de charge e interpretação conjunta 
da charge na apostila. Atividade página 14. 

Lembrar da dimensão crítica de uma charge. Fruição e produção. 

21 a 25/mar 

Fotonovela e quadrinhos com colagens 
 
Leitura conjunta da fotonovela na página 16. O 
professor então encaminha atividade de 
Gibicolgem. Usando revistas velhas, os alunos 
recortam personagens e lugares e os colam em 
folha canson A4, criando balões de personagem 
que correspondam às histórias que produziram 
com a sequência de imagens. Anexo II 

Lembrar da organização coerente da sequência de 
imagens e textos a fim de contar uma história. 

Produção 

Compartilhamento 
 
Cada aluno compartilha a história que produziu. 

Pergunta guia: foi fácil achar imagens a partir da história 
que tinha em mente? Ou: você pensou na história depois 
que organizou as imagens que achou? 

Socialização 
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28/mar a 1º/abr 

Quadrinhos digitais e mangás 
 
Tratar dos temas a partir das páginas 18 e 19 da 
apostila. Pedir que os alunos que gostam de 
mangás, contem brevemente para a turma suas 
histórias favoritas. 

Lembrar que a forma de leitura do mangá é diferente da 
história em quadrinhos: se começa de trás para a frente, 
da direita para a esquerda. 

Fruição  

Transições entre quadrinhos 
https://spedigital.editorapositivo.com.br/IMP/51/AM
P16/ 
 
Por meio dos slides, o professor apresenta, com 
exemplos, cada tipo de transição. 

Solicitar que os alunos criem seus exemplos também, 
fazendo com que seu vocabulário se amplie e ele esteja 
preparado como as etapas de produção. 

Contextualização 

04 a 08/abr 

Produção da sua própria história em quadrinhos 
(etapa 1) 
 
Confecção do livreto: alunos escolhem uma folha 
colorida para a capa e pegam quatro folhas sulfites 
brancas para o miolo. Dobram todas as folhas ao 
meio e colocam uma dentro da outra. Iniciam a 
produção da capa enquanto o professor passa 
grampeando os livretos. 
Esse é o projeto de conclusão do trimestre, por isso 
são dedicadas várias aulas. Anexo III 

A capa deve ter: nome da história e do aluno, ano e turma, 
ilustração sobre a história. Na contracapa, escrever 
sinopse da história e desenhar a logo da editora. 
Professor explica o que é editora e diz que pode ser a 
mesma para mais de um aluno, permitindo que grupos de 
alunos participem da mesma editora inventada e criando 
uma dimensão coletiva para esta atividade. 

Produção da história em 
quadrinhos 

Produção da sua própria história em quadrinhos 
(etapa 2) 
 

Continuação do desenho de personagens e cenas e 
escrita da história. Colorir as cenas e contornar os 
textos, tirinhas e balões. 

Etapa de acabamento. 
Produção da história em 

quadrinhos 

11 a 15/abr 

Compartilhamento das produções com a turma 
 
Cada aluno fala sobre sua história, personagens e 
as opções de transição entre quadrinhos. Os colegas 
fazem perguntas. 

Caso não surjam perguntas, o professor deve as fazer 
para cada aluno, demonstrando valorizar a produção 
deste. 

Socialização 

Feriado 

 

https://spedigital.editorapositivo.com.br/IMP/51/AMP16/
https://spedigital.editorapositivo.com.br/IMP/51/AMP16/
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 LISTA 

DE 

MATERIAL 

 
Cód. 

Item Ref. Quant.* 
 Có

d. 
Item Ref. 

Qua

nt.* 

 69 Folha sulfite A4 75g folha 80   Canetinhas hidrocor Cx com 12 5 

  
Gibis ou histórias em quadrinhos 

(conferir classificação etária) 
unidade 10  2 Canetinha permanente preta caixa nº 1,0 Cx com 12 1 

 46 Folhas coloridas A4 pacote 1  3 Canetinha permanente preta caixa nº 2,0 Cx com 12 1 

 45 Folha canson A4 folha 30      

*Para grupos de 10 alunos 

 

ANEXOS: 

 

Anexo I 

 
 

Anexo II 

 
Anexo III 

 


