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Tema 

Da Pré-História à Fotografia – Deixando sua marca 

Lista de conteúdos prioritários 

  Autorretrato 

  Origem da Fotografia 

  Características da arte renascentista 

  Artista e inventor Leonardo da Vinci 

 William Shakespeare 

 

Seman

a 
Procedimento de aula Orientações práticas 

Produto 

final 

 

Responsável: Laura Esquipe (Unidade): Itajaí 

 Ensino: Fundamental II Série: 7 Proposta: 2 Ano: 2022  
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25 a 

29/abr 

Pesquisar e analisar 

diferentes estilos visuais 

contextualizando-os no 

tempo e no espaço. 

Pensar sobre o conceito de 

selfie a partir das mãos 

negativas da Pré-História. 

Experimentar e analisar 

diferentes formas de 

expressão artística (desenho, 

pintura, colagem, quadrinhos, 

dobradura, escultura, 

modelagem, instalação, 

vídeo, fotografia, 

performance etc.).  

A partir de uma conversa sobre qual teria sido a “primeira selfie do mundo”, deixar os 

alunos explorarem a conversa e após explanar como o ser humano sempre se utilizou da 

arte para expressar e “deixar sua marca”. Mostrar algumas imagens da caverna das Mãos 

na Patagônia (anexo1) e se desejar utilizar o vídeo e a apresentação em slides  

https://docs.google.com/presentation/d/1hzK2-

igixUtrKl0nYcUz_7cT3l7nX9mURLVmXTm4sKE/edit?usp=sharing 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0mfHyfiOPOs  

 

Com um papel pardo e giz pastel, realizar a prática das mãos em negativo deixando a parte 

da mão sem colorir. Com a caneta permanente preta, preencher dentro da mão “a sua 

marca”. Podendo-se utilizar da escrita, de texturas, de alguma característica pessoal. 

 

Materiais: 

Papel Pardo 

Canetinha permanente preta caixa nº 1,0 

Giz Pastel seco 

Contextualização 

Mãos em negativo 

personalizadas 

https://docs.google.com/presentation/d/1hzK2-igixUtrKl0nYcUz_7cT3l7nX9mURLVmXTm4sKE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1hzK2-igixUtrKl0nYcUz_7cT3l7nX9mURLVmXTm4sKE/edit?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=0mfHyfiOPOs
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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. 

 

 

Origem e História da Fotografia 

Como funciona uma câmera? 

A partir do material em slides e vídeos apresentar o funcionamento de uma câmera 

fotográfica e a história da fotografia e as fotografias do artista Luiz Aberto Guimarães que 

trabalha com a autoimagem(autorretrato) “selfie”. 

https://www.youtube.com/watch?v=JzDVIJ3TdfA 

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

https://www.laguimaraes.com 

https://docs.google.com/presentation/d/1HV-

HgghhZ7g6RmnIsXiX2DTTWhp9chIr/edit?usp=sharing&ouid=112256763004099877755&rtp

of=true&sd=true 

Mostrar trabalhos artísticos de autorretratos fotográficos. 

https://www.youtube.com/watch?v=wAIZ36GI4p8 

https://www.hypeness.com.br/2014/06/artista-usa-photoshop-pra-criar-serie-de-autorretratos-

surreais/ 

Tarefa p/ 9 a 13 maio: Solicitar que os alunos produzam um autorretrato fotográfico artístico 

podendo se utilizar de câmeras digitais ou do telefone celular. Deixando sua marca 

novamente no trabalho através do editor online e gratuito Pixlr. Mostrar como utilizar o editor 

na aula e explicar a atividade. Pode ser solicitado que enviem por e-mail para o Arte 

educador, mas a ideia é que tragam impressa para a segunda parte da atividade. 

https://pixlr.com 

Apreciação 

 

Autorretrato 

09 a 

13/maio 

Dialogar com princípios 

conceituais, proposições 

temáticas, repertórios 

imagéticos, e processos de 

criação nas suas produções 

visuais. 

 

Compartilhar e deixar que cada aluno fale sobre sua produção artística. 

A partir da fotografia impressa da autoimagem, fazer intervenções artísticas com colagens de 

revistas e/ou lápis de cor. 

 

Selfies Artísticas 

com intervenções 

manuais 

https://www.youtube.com/watch?v=JzDVIJ3TdfA
https://www.youtube.com/watch?v=lA_wPRsqHAc
https://www.laguimaraes.com/
https://docs.google.com/presentation/d/1HV-HgghhZ7g6RmnIsXiX2DTTWhp9chIr/edit?usp=sharing&ouid=112256763004099877755&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1HV-HgghhZ7g6RmnIsXiX2DTTWhp9chIr/edit?usp=sharing&ouid=112256763004099877755&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1HV-HgghhZ7g6RmnIsXiX2DTTWhp9chIr/edit?usp=sharing&ouid=112256763004099877755&rtpof=true&sd=true
https://www.youtube.com/watch?v=wAIZ36GI4p8
https://www.hypeness.com.br/2014/06/artista-usa-photoshop-pra-criar-serie-de-autorretratos-surreais/
https://www.hypeness.com.br/2014/06/artista-usa-photoshop-pra-criar-serie-de-autorretratos-surreais/
https://pixlr.com/
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16 a 

20/maio 

Pesquisar e analisar diferentes 
estilos visuais 
contextualizando-os no tempo 
e no espaço. 
Experimentar e analisar 
diferentes formas de 
expressão artística (desenho, 
pintura, colagem, quadrinhos, 
dobradura, escultura, 
modelagem, instalação, vídeo, 
fotografia, performance etc.). 

 
Mostrar apresentação e vídeos sobre o artista Leonardo da Vinci 
 
https://docs.google.com/presentation/d/1uwrZo0x__czVVR4-
2TNzMQ7nlTkkWnWx/edit?usp=sharing&ouid=112256763004099877755&rtpof=true&sd=tr
ue 
 
E se a Mona Lisa vivesse no Século XXI e estudasse no Colégio Unificado? Como seria? O 
Arte educador irá orientar a prática do desenho. 
 
Materiais:  
Papel canson branco A4 140g/m2  
Lápis de Cor 

Apreciação 
Desenho 

23 a 

27/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.  
Experimentar e analisar 
diferentes formas de 
expressão artística (desenho, 
pintura, colagem, quadrinhos, 
dobradura, escultura, 
modelagem, instalação, 
vídeo, fotografia, 
performance etc.).  
 

. 

Contextualização sobre a corrente artística renascentista, bem como, a vida e as obras 
produzidas pelos artistas, através de aula expositiva e dialogada, com a apresentação de 
imagens das obras. 
Explanar sobre a perspectiva nas obras da Renascença. 
 
Produzir um desenho em perspectiva com lápis e nanquim preto. 
Materiais: 
Papel canson branco A4 140g/m2  
Tinta Nankin Acrilex preto 
Pincel redondo condor natural nº 00 
Régua 
Lápis grafite 
 
https://www.youtube.com/watch?v=gTJ0uAl9dOk 
https://www.casabeta.com.br/pintura-com-nanquim/ 
 

Contextualização 
Desenho  

https://docs.google.com/presentation/d/1uwrZo0x__czVVR4-2TNzMQ7nlTkkWnWx/edit?usp=sharing&ouid=112256763004099877755&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1uwrZo0x__czVVR4-2TNzMQ7nlTkkWnWx/edit?usp=sharing&ouid=112256763004099877755&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1uwrZo0x__czVVR4-2TNzMQ7nlTkkWnWx/edit?usp=sharing&ouid=112256763004099877755&rtpof=true&sd=true
https://www.youtube.com/watch?v=gTJ0uAl9dOk
https://www.casabeta.com.br/pintura-com-nanquim/
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30/maio a 

03/jun. 

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

Continuação da atividade 
Desenho em 
perspectiva 

06 a 

10/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. 
 
 

 
Contextualizar quem foi Shakespeare na história do Teatro, e introduzir a obra Hamlet 
através da apresentação e vídeos.  
 
https://docs.google.com/presentation/d/1q6cRZz4qiXJ7ZVjbpxgPZ7QvS7M7A8lG/edit?usp=
sharing&ouid=107296092024573261700&rtpof=true&sd=true 
Separar a turma em grupos de 4 alunos e propor que façam uma cena teatral de 
Shakespeare. Apostila pág. 28 
Separar uma parte da aula para explicar a tarefa para a semana seguinte. 
 
Tarefa para 13 a 17/jun.: Montar uma pequena animação com o aplicativo FlipaClip sobre 
a peça Hamlet. 
https://www.youtube.com/watch?v=FVu3kkn19yI 

Contextualização 
Teatro 

13 a 

17/jun. 

 

Identificar e manipular 
diferentes tecnologias e 
recursos digitais para 
acessar, apreciar, produzir, 
registrar e compartilhar 
práticas e repertórios 
artísticos, de modo reflexivo, 
ético e responsável. 

Apresentação das animações digitais. 
 

Apresentação dos 
trabalhos 

 
Feriado (Itapema) 13/06 
Feriado (Itajaí) 15/06 
Feriado Corpus Christi (16/06 e 17/06) 

 

https://docs.google.com/presentation/d/1q6cRZz4qiXJ7ZVjbpxgPZ7QvS7M7A8lG/edit?usp=sharing&ouid=107296092024573261700&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1q6cRZz4qiXJ7ZVjbpxgPZ7QvS7M7A8lG/edit?usp=sharing&ouid=107296092024573261700&rtpof=true&sd=true
https://www.youtube.com/watch?v=FVu3kkn19yI
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20 a 

24/jun. 

Identificar e manipular 
diferentes tecnologias e 
recursos digitais para 
acessar, apreciar, produzir, 
registrar e compartilhar 
práticas e repertórios 
artísticos, de modo reflexivo, 
ético e responsável. 

A partir das cenas escolhidas para as animações ou de pinturas vistas em sala de aula 
pedir para que se unam em duplas e façam uma releitura em forma de fotografia teatral 
expressiva a partir das imagens.  
Solicitar que os alunos tragam acessórios para as imagens escolhidas, ou, utilizem algumas 
fantasias disponíveis na unidade. Anexo 2 

Fotografia 
Expressiva 

27/jun. a 

01/jul. 

 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. 

Organizar uma exposição dos trabalhos com os alunos pelos corredores da unidade, 

montando assim uma curadoria coletiva. 
Exposição dos 
trabalhos 

 

 

 

 LISTA 

DE 

MATERIAL 

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

 69 Papel sulfite A4 75g folha 20  2 
Canetinha permanente preta caixa nº 

1,0 

Caixa 

de 12 
1 

 45 Papel canson branco A4 140g/m2  folha 30  30 Giz Pastel seco Pentel caixa 5 

 32 Lápis de cor 12 cores caixa 10  109 Tinta Nankin Acrilex preto 
Bisnaga 

20ml 
3 

      219 Pincel redondo condor natural nº 00 unidade 10 

*Para grupos de 10 alunos 
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ANEXOS: 

1. Cueva de Las Manos 

 
 

 
 

Anexo 2 

  
 

      
 


