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Tema 

- O Mistério da múmia cantora  

- A arca do tesouro egípcio 

 

Lista de conteúdos prioritários 

 Aspectos da cultura do Antigo Egito 

 Ritmo e música; 

 Características da pintura, relevos e esculturas egípcias; 

 A invenção do papiro e da escrita egípcias. 

 

 

Semana Procedimento de aula Orientações práticas 
Produto 

Final 

 

Responsável: Francieli Tramontini Esquipe (Unidade): São Vicente 

 Ensino: Fundamental II Série: 6 Proposta: 2 Ano: 2022  

 

Planejamento Simplificado das Aulas de Arte 
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25 a 

29/abr 

 Debater sobre as perguntas da página 2. Instigar os 

alunos a falar o que já conhecem sobre a arte Egípcia. 

Apresentar aspectos da cultura do Antigo Egito e fazer 

um tour virtual em uma necrópole egípcia. Analisar 

situações nas quais as linguagens das artes visuais se 

integram às linguagens audiovisuais (cinema, 

animações, vídeos etc.), gráficas (capas de livros, 

ilustrações de textos diversos etc.), cenográficas, 

coreográficas, musicais etc. 

 

 

 

- Apresente o vídeo “Egito, Grandes Civilizações (parte 1)  

https://www.youtube.com/watch?v=Dzuacp_-ZK4 
 

 

-Faça um “tour virtual” com os alunos no Túmulo de 
Menna na necrópole de Theban. 
https://my.matterport.com/show-mds?m=vLYoS66CWpk 
Registre esta “viagem” com uma fotografia da turma em 
frente ao projetor da sala com a imagem egípcia de 
fundo.  
 

Tour Virtual 

Fotografia da turma 

Apresentar o Mistério da múmia cantora e as 

homenagens feitas no Brasil pela banda Olodum. 

Analisar e valorizar o patrimônio cultural, material e 

imaterial, de culturas diversas, em especial a brasileira, 

incluindo suas matrizes indígenas, africanas e 

europeias, de diferentes épocas, e favorecendo a 

construção de vocabulário e repertório relativos às 

diferentes linguagens artísticas. 

Relacionar as práticas artísticas às diferentes 

dimensões da vida social, cultural, política, histórica, 

econômica, estética e ética. 

Acompanhar a apostila nas páginas 3 e 4 a história da 

“Múmia cantora” que está no Museu Egípcio Rosa Cruz, 

em Curitiba. Apresentar o vídeo sobre o museu. 

Museu Egípcio e Rosacruz em Curitiba: 
https://www.youtube.com/watch?v=hXIKLlBEpI 
 
Acompanhe nas páginas 5 e 6 as homenagens feitas no 

Brasil pela banda Olodum: 

 Música Olodum “Faraó divindade do Egito”: 
https://www.youtube.com/watch?v=5cSpCMwlNhk 
Música Olodum Reggae dos faraós 
https://www.youtube.com/watch?v=Vxh7mUP_sZg 
 
 

Fruição musical 

https://www.youtube.com/watch?v=Dzuacp_-ZK4
https://my.matterport.com/show-mds?m=vLYoS66CWpk
https://www.youtube.com/watch?v=hXIKLlBEpI
https://www.youtube.com/watch?v=5cSpCMwlNhk
https://www.youtube.com/watch?v=Vxh7mUP_sZg
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02 a 

06/maio 

Experimentar e analisar diferentes formas de 

expressão artística (desenho, pintura, colagem, 

quadrinhos, dobradura, escultura, modelagem, 

instalação, vídeo, fotografia, performance etc.). 

Apresente o vídeo “Egito- grandes Civilizações (parte 2): 

https://www.youtube.com/watch?v=V_pfyBUgQ7M 

 

- Instigue-os a se imaginar vivendo no Antigo Egito. 

 

- Distribuir papel sulfite 140g aos alunos e solicitar uma 
ilustração de como seria sua vida, vivendo neste 
contexto: peça que se imaginem no contexto estudado: 
vestimentas, acessórios, cenário... 
 
Materiais da aula: Folha sulfite 140g  

                             Lápis 2B (material do aluno)  
 
 

Desenho 

Experimentar e analisar diferentes formas de 

expressão artística (desenho, pintura, colagem, 

quadrinhos, dobradura, escultura, modelagem, 

instalação, vídeo, fotografia, performance etc.). 

Distribua pincéis e tintas guache nas cores primárias, 

preto e branco e solicite que os alunos pintem o desenho, 

produzindo as cores que necessitarem, utilizando 

bandejas de isopor.  

 

Materiais da aula: Tinta guache preto, branco, vermelho, 
amarelo e azul. 
                              Pincel chato n° 10 
 

Pintura 

09 a 

13/maio 

Analisar e valorizar o patrimônio cultural, material e 

imaterial, de culturas diversas, em especial a brasileira, 

incluindo suas matrizes indígenas, africanas e 

europeias, de diferentes épocas, e favorecendo a 

construção de vocabulário e repertório relativos às 

diferentes linguagens artísticas. 

Solicitar que os alunos realizem a atividade do jogo da 

memória, recortando o Material de Apoio (páginas 1 e 3) e 

se organizem em duplas para jogar o jogo de memória. 

 

Materiais da aula: Tesoura 

Jogo de memória 

https://www.youtube.com/watch?v=V_pfyBUgQ7M
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 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 vídeo sobre os deuses egípcios 

https://www.youtube.com/watch?v=6njqMpp3D30 

E solicite que criem uma improvisação teatral sobre o 

tema em grupos de 5 alunos. Registrem as ideias criando 

um roteiro. Cada apresentação deve ter no máximo 5 

minutos. 

 

Criação de roteiro  

16 a 

20/maio 

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

Os alunos devem ensaiar sua peça e apresentar para a 
turma. 

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. 

Continuação das apresentações das peças sobre os 
deuses egípcios criados pelos alunos.  

Teatro 

23 a 

27/maio 

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

Proponha as atividades práticas das páginas 10 e 11. 

 

Prática movimento e 
som 

 

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 um trecho da ópera “Aida”, criada pelo italiano 
Giuseppe Verdi, inspirada no universo do Egito Antigo e 
peça par que respondam as questões da Hora de Estudo, 
página 12. 

Fruição de ópera 
 

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.). 

Apresente o vídeo sugerido sobre Cleópatra e explane 
sobre sua importância e influencia na cultura Egípcia, 
página 14. Vídeo “Cleópatra”: 
https://www.youtube.com/watch?v=ksYVrotJf_M 
 

Aprofundamento de 
conteúdo 

https://www.youtube.com/watch?v=6njqMpp3D30
https://www.youtube.com/watch?v=ksYVrotJf_M
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Explorar elementos constitutivos do movimento 
cotidiano e do movimento dançado, abordando, 
criticamente, o desenvolvimento das formas da dança 
em sua história tradicional e contemporânea. 

Apresente o vídeo sobre dança egípcia, peça que os 
alunos realizem os movimentos corporais da página 17 e 
tentem se inspirar na dança egípcia e cada um faça um 
movimento que represente esta dança para que os 
colegas o imitem, seguindo sequencialmente um de cada 
vez. Vídeo dança egípcia: 
https://www.youtube.com/watch?v=utRY1kTkLNE 
 
-Solicitar para a próxima aula que os alunos tragam 
revistas para recorte, tesoura e cola. 
 

Dança egípcia 

06 a 

10/jun. 

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. 

- Arte Egípcia e a Lei da Frontalidade página 16. 
 
- Solicite que os alunos recortem figuras humanas de 
revistas e colem representando a lei da Frontalidade. 
Materiais da aula: Folha sulfite 75g  

                             Tesoura (material do aluno)  
                              Cola bastão (material do aluno) 
 

Recorte e Colagem 

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. 

Continuação da proposta. Apresente a imagem em anexo 
(Anexo 1) para orientação da pesquisa de imagens. 
 
 

Recorte e Colagem 

https://www.youtube.com/watch?v=utRY1kTkLNE
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13 a 

17/jun. 

Analisar os elementos constitutivos das artes visuais 
(ponto, linha, forma, direção, cor, tom, escala, 
dimensão, espaço, movimento etc.) na apreciação de 
diferentes produções artísticas. 
 

Apresentar a vida da artista Anna Boghiguian, p.18 a 20.  
 
- Fazer como a artista, criar um desenho que represente 
algum lugar que você visitou, atividade página 20. 
 
- Apresente a diferença entre as técnicas utilizadas pela 
artista como pintura, instalação, escultura e colagem. 
Apresentar o vídeo sugerido (não há vídeos disponíveis 
no youtube em português, portanto é necessário que o (a) 
professor (a) apresente as técnicas durante o vídeo). O 
trabalho deve ser feito em folha sulfite 120g e colorido 
com tinta guache. O local a ser representado no desenho 
deve trazer alguma lembrança importante para o aluno, 
no final da aula peça que os alunos apresentem seu 
trabalho contando um pouco sobre a lembrança.  
 
Anna Boghigian, técnicas: 
https://www.youtube.com/watch?v=o5FI9f2I03g 
 
Solicite que os alunos tragam na próxima aula um objeto 
pequeno que lhe seja muito importante.  
 
Materiais da aula: Folha sulfite 140g 
                             Tinta guache preto, branco, vermelho, 

amarelo e azul. 

                              Pincel chato n° 10 
                              

Desenho 

FERIADO 

13/jun. Santo 
Antônio 

Segunda-feira (apenas em Itapema) 

15/jun. Anivers
ário de 
Itajaí 

Quarta-feira (apenas em Itajaí) 

16/jun. Corpus 
Christi 

Quinta-feira 

17/jun. Corpus 
Christi 

Sexta-feira 

 

FERIADO 

https://www.youtube.com/watch?v=o5FI9f2I03g
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20 a 

24/jun. 

Analisar aspectos históricos, sociais e políticos da 
produção artística, problematizando as narrativas 
eurocêntricas e as diversas categorizações da arte 
(arte, artesanato, folclore, design etc.). 

Apresente o catálogo da exposição “Á luz de dois 
mundos” 
https://www.tungaoficial.com.br/pt/publicacao/a-luz-de-
dois-mundos/ 
Apresente o vídeo da montagem desta mesma exposição 
https://youtu.be/LYTF9CrifLs. 
 
Entregar uma folha sulfite para cada aluno e solicitar que 
coloquem o objeto trazido de casa em cima da folha e 
façam um desenho a partir deste objeto, o desenho deve 
ilustrar a história deste objeto na sua vida e mostrar o 
porquê de ser tão importante.  
Materiais da aula: Folha sulfite 140g  

                             Lápis 2B (material do aluno) 
                             Lápis de cor (material do aluno) 
 

Composição de desenho 
com objeto 

Analisar aspectos históricos, sociais e políticos da 
produção artística, problematizando as narrativas 
eurocêntricas e as diversas categorizações da arte 
(arte, artesanato, folclore, design etc.). 

Seguir com a produção das composições. Ao finalizar 
sugira que os alunos troquem de objetos com os colegas 
e o coloquem em cima dos seus desenhos. Debatam 
sobre o assunto das páginas 23 e 24 que apresentam 
patrimônios culturais que estão fora de seus países de 
origem e, na página 24 sobre as obras de arte sacra 
brasileira que estão desaparecidas. 

Composição de desenho 
com objeto e trocas 

27/jun. a 

01/jul. 

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

- Invenção do papiro página 25. Vídeo “como fazer 
papiro”:  
https://www.youtube.com/watch?v=z_tnbpuu6PI 
 
- Escrita Egípcia, ideograma e hieróglifos.  
  
- Apresente hieróglifos também chamado de "alfabeto" 
egípcio, e solicite que eles escrevam seu nome utilizando 
estes símbolos. Distribua folhas sulfite 75g e lápis 
colorido.  Apresente a imagem do alfabeto na página: 
https://www.descobriregipto.com/hieroglifo/ 
Materiais da aula: Folha sulfite 75g  

                             Lápis 2B (material do aluno) 
                             Lápis de cor (material do aluno) 
 

Escrita com hieróglifos 

https://www.tungaoficial.com.br/pt/publicacao/a-luz-de-dois-mundos/
https://www.tungaoficial.com.br/pt/publicacao/a-luz-de-dois-mundos/
https://youtu.be/LYTF9CrifLs
https://www.youtube.com/watch?v=z_tnbpuu6PI
https://www.descobriregipto.com/hieroglifo/
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Experimentar e analisar diferentes formas de 
expressão artística (desenho, pintura, colagem, 
quadrinhos, dobradura, escultura, modelagem, 
instalação, vídeo, fotografia, performance etc.). 

Finalizar as atividades de escrita com hieróglifos. Solicitar 
que os alunos resolvam as questões das páginas 28 e 29 
e faça a correção.  

Exercícios de revisão 

 

 

 LISTA 

DE 

MATERIAL 

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

 45 Papel canson branco A4 140g/m2 Unidade 20  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 

 


