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Tema 

Arte que não se cala.  Quando a boca cala o corpo fala  

Lista de conteúdos prioritários 

 Arte em meio à censura; 

 Música de protesto; 

 Criação de letra de música; 

 Teatro do oprimido; 

 Teatro épico; 

 Realização de jogo teatral inspirado em Brecht e Boal; 

 Modernização do balé brasileiro; 

 Contexto de surgimento e características da dança moderna estadunidense e alemã; 

Improvisação e composição coreográfica. 

 

Semana Procedimento de aula Orientações práticas 
Produto 

final 

 

Responsável: Francieli Tramontini Esquipe (Unidade): São Vicente 

 Ensino: Fundamental II Série: 9 Proposta: 2 Ano: 2022  
 

Planejamento Simplificado das Aulas de Arte 
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25 a 29/abr 

Pesquisar, apreciar e analisar formas distintas das 

artes visuais tradicionais e contemporâneas, em obras 

de artistas brasileiros e estrangeiros de diferentes 

épocas e em diferentes matrizes estéticas e culturais, 

de modo a ampliar a experiência com diferentes 

contextos e práticas artístico-visuais e cultivar a 

percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e 

o repertório imagético. 

Introduzir o tema “arte que não se cala” fazendo uma 

conversa sobre censura da arte no contexto da ditadura 

militar brasileira, utilizando as questões da apostila 

página 2. 

Debater sobre momentos que os alunos se sentiram 

censurados pela família, escola, amigos, trabalho, 

governo;  

Solicitar que os alunos desenhem uma das situações em 

que se sentiram censurados. 

Materiais da aula: Folha sulfite 140g  

                             Lápis 2B (material do aluno) 

Debate e desenho 

Experimentar e analisar diferentes formas de 

expressão artística (desenho, pintura, colagem, 

quadrinhos, dobradura, escultura, modelagem, 

instalação, vídeo, fotografia, performance etc.). 

Entregar os desenhos feitos na aula anterior e solicitar 

que pintem com tinta guache produzindo as cores que 

desejarem a partir das primárias, preto e branco. Lembrar 

os alunos que a pintura deve compor a folha inteira com 

fundo e imagens.  

Materiais da aula: Tinta guache preto, branco, vermelho, 

amarelo e azul. 

                              Pincel chato n° 10 

Pintura 

02 a 06/maio 

Pesquisar, apreciar e analisar formas distintas das 

artes visuais tradicionais e contemporâneas, em obras 

de artistas brasileiros e estrangeiros de diferentes 

épocas e em diferentes matrizes estéticas e culturais, 

de modo a ampliar a experiência com diferentes 

contextos e práticas artístico-visuais e cultivar a 

percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e 

o repertório imagético. 

Entregar a pintura feita na aula anterior e solicitar que os 
alunos contornem e ajustem os detalhes utilizando 

canetinha preta. 
Apresentar obras e o percurso do artista Cildo Meireles, 

utilizar a apostila páginas 3 e 4. 
https://www.youtube.com/watch?v=NvBT5rnan0E 
https://www.youtube.com/watch?v=aZBuF68Sb3Y 
https://www.youtube.com/watch?v=crtI5EAJ8U8 
https://www.youtube.com/watch?v=6fydneT4aVc 

 
Material da aula: Canetinha preta (material do aluno) 

Finalização da pintura e 

fruição em artes visuais 

https://www.youtube.com/watch?v=NvBT5rnan0E
https://www.youtube.com/watch?v=aZBuF68Sb3Y
https://www.youtube.com/watch?v=crtI5EAJ8U8
https://www.youtube.com/watch?v=6fydneT4aVc
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Experimentar e analisar diferentes formas de 

expressão artística (desenho, pintura, colagem, 

quadrinhos, dobradura, escultura, modelagem, 

instalação, vídeo, fotografia, performance etc.). 

Atividade da apostila, página 4: Sugerir que aluno pense 

em algo que o deixa indignado na sociedade e elabore 

um protótipo de uma obra que faria que circulasse com 

uma pequena mensagem sua protestando contra aquele 

fato social. 

Material da aula: Folha sulfite 75g 

                            Lápis 2B (material do aluno) 

                            Borracha (material do aluno) 

                            Apontador (material do aluno) 

Atividades p.4 

09 a 13/maio 

Analisar criticamente, por meio da apreciação musical, 

usos e funções da música em seus contextos de 

produção e circulação, relacionando as práticas 

musicais às diferentes dimensões da vida social, 

cultural, política, histórica, econômica, estética e ética. 

Exibir a música “Cálice” de Gilberto Gil e Chico Buarque 

em sua versão censurada durante show e na versão de 

estúdio. Estudar a letra com os alunos. 

Diálogo sobre o tema “música também é protesto” 

utilizando o “Troca de ideias” da página 5. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZiT_YHvUThw 
https://www.youtube.com/watch?v=RzlniinsBeY 

 
Apresente a releitura desta música feita pelo artista Criolo 

https://www.youtube.com/watch?v=utJENUg2NJ4 
 

Tarefa: Solicite que os alunos tragam na próxima aula uma 
letra de música de protesto (impressa ou escrita no 

caderno)  
 

Fruição musical e debate 

Analisar criticamente, por meio da apreciação musical, 

usos e funções da música em seus contextos de 

produção e circulação, relacionando as práticas 

musicais às diferentes dimensões da vida social, 

cultural, política, histórica, econômica, estética e ética 

Explorar e analisar elementos constitutivos da música 

(altura, intensidade, timbre, melodia, ritmo etc.), por 

meio de recursos tecnológicos (games e plataformas 

digitais), jogos, canções e práticas diversas de 

composição/criação, execução e apreciação musicais. 

Apresentação das letras e audição das músicas sugeridas 

pelos alunos. Realize um debate acerca das mensagens 

das letras de músicas que eles escolheram. 

   Fruição musical e debate 

https://www.youtube.com/watch?v=ZiT_YHvUThw
https://www.youtube.com/watch?v=RzlniinsBeY
https://www.youtube.com/watch?v=utJENUg2NJ4
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16 a 20/maio 

Explorar e criar improvisações, composições, arranjos, 
jingles, trilhas sonoras, entre outros, utilizando vozes, 
sons corporais e/ou instrumentos acústicos ou 
eletrônicos, convencionais ou não convencionais, 
expressando ideias musicais de maneira individual, 
coletiva e colaborativa. 

Solicite que os alunos se organizem em duplas ou trios e 
criem uma letra de música de protesto. Eles devem 
estabelecer qual estilo musical e ritmo esta música deve 
ter.  
Material da aula: Folha sulfite 75g 

                            Lápis 2B (material do aluno) 

                            Borracha (material do aluno) 

                            Apontador (material do aluno) 

Composição musical 

Experimentar e analisar diferentes formas de 
expressão artística (desenho, pintura, colagem, 
quadrinhos, dobradura, escultura, modelagem, 
instalação, vídeo, fotografia, performance etc.). 
 

Apresente as vídeo arte produzidas pela artista Leticia 
Parente durante a ditadura militar brasileira.  
https://www.youtube.com/watch?v=KLX9mfuFh8k 
https://www.youtube.com/watch?v=acrnGHOa0pM&list=P
Ly4Un6j5nhxnPUU3tB6Ic1E5btNkOftR9&index=3 
A tarefa que será solicitada é uma releitura deste vídeo 
(Marca Registrada): 
https://www.youtube.com/watch?v=J5RakZ433wA&t=6s 
Solicitar que escrevam uma frase que consideram muito 
importante para eles (e que os defina no momento 
presente) em uma parte do corpo (braços, pernas, pés, 
mãos...) e faça uma foto em preto e branco desta frase 
escrita em seu próprio corpo (exemplo anexo 1) e tragam 
para mostrar aos colegas (em um pen drive ou envie por 
e-mail para o professor) para ser apresentado na próxima 
aula.  

Fruição em artes visuais  

23 a 27/maio 

Desenvolver processos de criação em artes visuais, 
com base em temas ou interesses artísticos, de modo 
individual, coletivo e colaborativo, fazendo uso de 
materiais, instrumentos e recursos convencionais, 
alternativos e digitais. 

Apresentação das fotografias produzidas pelos alunos, 
releitura da obra “Marca Registrada” da artista Leticia 
Parente. Tarefa: Solicite que os alunos tragam uma notícia 
de jornal para apresentar aos colegas na próxima aula. 

Fotografia 

Reconhecer e apreciar artistas e grupos de teatro 
brasileiros e estrangeiros de diferentes épocas, 
investigando os modos de criação, produção, divulgação, 
circulação e organização da atuação profissional em 
teatro. 

Apresentar o “Teatro Jornal” de Augusto Boal: 
https://www.youtube.com/watch?v=HeI7ss7TH60 
E solicite que os alunos, em duplas ou trios escolham 
uma das notícias que foram trazidas de tarefa e façam 
uma improvisação que conte a notícia e só depois da 
apresentação expliquem aos colegas qual é a notícia 
trazida por cada dupla ou trio. A improvisação deve durar 
no máximo dois minutos.  
 

Teatro 

https://www.youtube.com/watch?v=KLX9mfuFh8k
https://www.youtube.com/watch?v=acrnGHOa0pM&list=PLy4Un6j5nhxnPUU3tB6Ic1E5btNkOftR9&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=acrnGHOa0pM&list=PLy4Un6j5nhxnPUU3tB6Ic1E5btNkOftR9&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=J5RakZ433wA&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=HeI7ss7TH60
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30/maio a 

03/jun. 

Reconhecer e apreciar artistas e grupos de teatro 
brasileiros e estrangeiros de diferentes épocas, 
investigando os modos de criação, produção, 
divulgação, circulação e organização da atuação 
profissional em teatro. 

Apresentar o “Teatro Imagem” de Augusto Boal (página 9 
da apostila) 
https://www.youtube.com/watch?v=b5aMlBahAf0 
E sugerir que os alunos se espalhem pela sala e façam 
uma pose (em silêncio) ao sinal do professor (pode ser 
uma palma) indicando com o corpo: 1. Violência; 2. 
Família; 3. Alegria; 4. Escola; 5. Amizade. 
Solicite como tarefa que façam uma improvisação de 
Teatro Invisível 

Teatro 

Identificar e analisar diferentes estilos cênicos, 
contextualizando-os no tempo e no espaço de modo a 
aprimorar a capacidade de apreciação da estética 
teatral. 

 Apresente o “Teatro Fórum” de Augusto Boal 
https://www.youtube.com/watch?v=IZhlpnSVRUg 
Organize a turma em grupos de quatro alunos. Solicitar 
que escrevam um breve roteiro de teatro com uma 
situação bem dramática e apresentem para a turma. A 
“plateia” (restante da turma) deve sugerir novas formas 
de resolver a situação que foi criada pelo grupo. 

Teatro 

06 a 10/jun. 

Experimentar e analisar diferentes formas de 
expressão artística (desenho, pintura, colagem, 
quadrinhos, dobradura, escultura, modelagem, 
instalação, vídeo, fotografia, performance etc.). 

Continuação da contextualização do teatro de Augusto 
Boal. Realizar atividade do Arquivo Público do material de 
apoio. Compartilhar com a turma. 
Tarefa: Solicitar que tragam para próxima aula (no 
caderno ou impresso) um poema de Bertold Brecht. 

Atividade Material de 
Apoio: Arquivo Público 

Pesquisar e criar formas de dramaturgias e espaços 
cênicos para o acontecimento teatral, em diálogo com 
o teatro contemporâneo 

Relacionar a dimensão política do teatro de Augusto Boal 
com o teatro de Bertold Brecht. 

Realizar as brincadeiras cênicas utilizando a ideia de 
distanciamento sugeridas na página 13, utilizar objetos que 

tenham na sala de arte.  
Solicitar que os alunos resolvam a cruzadinha das páginas 

13 e 14. Fazer a correção.  
 

Teatro 
Cruzadinha 

13 a 17/jun. 

Relacionar as práticas artísticas às diferentes 
dimensões da vida social, cultural, política, histórica, 
econômica, estética e ética. 

Apresentar trechos da montagem de Galileu Galilei de 
Brecht interpretado pela atriz Denise Fraga: 
https://www.youtube.com/watch?v=wEwfs7WBK0c&t=25s 
Fazer a leitura e solicitar que os alunos respondam as 
questões das páginas 14 e 15 e fazer a correção.  
 

Exercícios de revisão 

https://www.youtube.com/watch?v=b5aMlBahAf0
https://www.youtube.com/watch?v=IZhlpnSVRUg
https://www.youtube.com/watch?v=wEwfs7WBK0c&t=25s
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FERIADO 

13/jun. Santo Antônio Segunda-feira (apenas em Itapema) 

15/jun. Aniversário de 
Itajaí 

Quarta-feira (apenas em Itajaí) 

16/jun. Corpus Christi Quinta-feira 

17/jun. Corpus Christi Sexta-feira 
 

FERIADO 

20 a 24/jun. 

Pesquisar e analisar diferentes formas de expressão, 
representação e encenação da dança, reconhecendo e 
apreciando composições de dança de artistas e grupos 
brasileiros e estrangeiros de diferentes épocas. 

Assistir com os alunos trechos de encenações e do 
documentário do Balé Stagium como forma de 
sensibilização para o tema da dança moderna e 
contemporânea em sua relação com o protesto, falando 
sobretudo da encenação de “Navalha na carne” de Plínio 
Marcos. Acompanhar a leitura da apostila páginas 16, 17 
e 18.  https://www.youtube.com/watch?v=9CLK1qT3Zi0 
https://www.youtube.com/watch?v=o5tV-vP6qEQ 
https://www.youtube.com/watch?v=GU50j1TDgx4 
 

Contextualização em 
dança 

Explorar elementos constitutivos do movimento 
cotidiano e do movimento dançado, abordando, 
criticamente, o desenvolvimento das formas da dança 
em sua história tradicional e contemporânea. 

Solicitar que os alunos se organizem em grupos para 
realizar a atividade da página 19, desenvolvam o tema 
escolhido, tragam uma música e adereços (opcional), e 
apresentem na próxima aula para a turma.  

Criação em dança 

27/jun. a 

01/jul. 

Experimentar e analisar os fatores de movimento (tempo, 
peso, fluência e espaço) como elementos que, 
combinados, geram as ações corporais e o movimento 
dançado. 

Organizar a turma para assistir as apresentações de 
dança desenvolvidas pelos grupos.  
 
Fruir com a turma outras referências em dança moderna 
apresentando vídeos das artistas Ruth St. Denis, Doris 

Humphrey, Martha Graham e Mary Wigman. 
https://www.youtube.com/watch?v=lnQI4K5UerY 
https://www.youtube.com/watch?v=uov-Dc2sYzE 

https://www.youtube.com/watch?v=o6VOWPOFwEQ 
https://www.youtube.com/watch?v=b_63g5TICeY 
https://www.youtube.com/watch?v=ijrv_dMCeys 
https://www.youtube.com/watch?v=AtLSSuFlJ5c 
https://www.youtube.com/watch?v=37sEaUhFzpI 

 

Dança 

https://www.youtube.com/watch?v=9CLK1qT3Zi0
https://www.youtube.com/watch?v=o5tV-vP6qEQ
https://www.youtube.com/watch?v=GU50j1TDgx4
https://www.youtube.com/watch?v=lnQI4K5UerY
https://www.youtube.com/watch?v=uov-Dc2sYzE
https://www.youtube.com/watch?v=o6VOWPOFwEQ
https://www.youtube.com/watch?v=b_63g5TICeY
https://www.youtube.com/watch?v=ijrv_dMCeys
https://www.youtube.com/watch?v=AtLSSuFlJ5c
https://www.youtube.com/watch?v=37sEaUhFzpI
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Experimentar e analisar os fatores de movimento 
(tempo, peso, fluência e espaço) como elementos que, 
combinados, geram as ações corporais e o movimento 
dançado. 

Realizar as atividades sugeridas na apostila páginas 21, 
22 e 23 de jogos dramáticos e exercícios de improvisação 
com a turma.  

Teatro 

 

LISTA 

DE 

MATERIAL 

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

 45 
Papel canson branco A4 
140g/m2 

Unidade 10  96 Tinta Guache Amarelo 
pote 

500ml 
100ml 

 69 Papel sulfite A4 75g Unidade 30  104 Tinta Guache Vermelho 
pote 

500ml 
100ml 

 101 Tinta Guache Preta pote 500ml 100ml  97 Tinta Guache Azul 
pote 

500ml 
100ml 

 98 Tinta Guache Branco pote 500ml 100ml  209 Pincel chato 456 nº 10 unidade 5 

*Para grupos de 10 alunos 

 

ANEXOS: 

Anexo 1 

 


