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Lista de conteúdos prioritários 
 

 Arte encontra a escrita;  

 Arte egípcia;   

 Dos hieróglifos aos emojis; 

 Arte suméria;  

 Arte grega; 

 O humano ideal;  

 Nasce o teatro ocidental;   

 A tragédia e a Comédia;  

 Arquitetura romana;  

 Arte Bizantina;  

 Arte Gótica. 

 

Semana Conteúdo Livro Livro de 
Atividades 

18 a 22/abr 

Para essa aula o professor irá introduzir e contextualizar a arte dos primeiros 
Povos que desenvolveram formas de escrita. Analisar as principais 
expressões da arte egípcia e seu aspecto simbólicos. Explanando uma 
visão geral sobre a Arte Egípcia na Antiguidade. Arte como uma área que 
está sempre se renovando e se reinventando. A importância da homenagem 
póstuma no Antigo Egito. A importância da Arquitetura egípcia. O 
Zoomorfismo, hieróglifos, a lei da frontalidade.   
 
Referência de atividade: 
Buscando embasamento teórico sobre a Arte Egípcia. Irá mostrar vídeos do 
youtube que contextualizam tal período. Opções de vídeos que poderão 
auxiliar em tal atividade. Observação: o professor deverá agendar um 
computador e uma caixa de som para a exibição dos vídeos.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=OQhdmzJ0sbY 

https://www.youtube.com/watch?v=BjKMeMHW2iE 
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25 a 29/abr 

Continuando a aula anterior com a importância da Arte Egípcia o professor 
poderá continuar a passar os vídeos da aula anterior, caso não tenha dado 
tempo suficiente. Além de trazer mais informações, curiosidades sobre o 
assunto abordado.   
Continuando explanando A Arte Egípcia o professor poderá propor uma 
atividade de desenhar as Pirâmides de Gizé. 
Abaixo contém um vídeo que mostra um passo a passo básico de como 
desenhar as Pirâmides de Gizé. Observação: o professor deverá agendar 
um computador e uma caixa de som para a exibição dos vídeos. 
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Referência de atividade: Buscando embasamento teórico sobre a Arte 
Egípcia. Irá mostrar vídeos do youtube que contextualizam tal período. Opções 
de vídeos que poderão auxiliar em tal atividade. Observação: o professor 
deverá agendar um computador e uma caixa de som para a exibição dos 
vídeos.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=Uk-1SSftOHY 

 

Materiais necessários: Papel canson branco A4 140g m2 (material fornecido 
ao aluno). Além de, lápis de escrever, borracha e lápis coloridos (material do 
aluno). 
 

 

 

02 a 06/maio 

Para essa aula o professor irá introduzir e contextualizar a Arte Suméria. O 
professor irá dar uma explanação geral sobre a importância da arte suméria.  
  
Referência de atividade: Buscando embasamento teórico sobre a Arte 
Suméria. Irá mostrar vídeos do youtube que contextualizam tal período. 
Opções de vídeos que poderão auxiliar em tal atividade. Observação: o 
professor deverá agendar um computador e uma caixa de som para a exibição 
dos vídeos.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=tDXdxgYVVk8 
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09 a 13/maio 

Para essa aula o professor irá introduzir a Arte Grega. Explanando uma visão 
geral sobre a Arte Grega. A importância da Arquitetura, da Mitologia, do 
Teatro Grego e sua origem (Tragédia e a Comédia). Os estilos 
Arquitetônicos: Jônico - Dórico - Coríntio. Acrópole, Esculturas, 
Pinturas.     
 
Referência de atividade: 
Buscando embasamento teórico sobre a Arte Grega. Irá mostrar vídeos do 
youtube que contextualizam tal período. Opções de vídeos que poderão 
auxiliar em tal atividade. Observação: o professor deverá agendar um 
computador e uma caixa de som para a exibição dos vídeos. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=_gj5Iz0F5a8 
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16 a 20/maio 

Continuando a explanação da Arte Grega. Nessa aula o professor poderá citar 
as principias obras gregas na escultura, na arquitetura, na literatura, na 
pintura. E sua contribuição para o mundo ocidental.    
 
T1 
Após o professor irá propor uma atividade de confeccionar Máscaras de 
atadura gessada. Oriente a cada aluno que se dividam em duplas para a 
confecção da máscara. Antes de iniciar o procedimento de confecção da 
máscara mostre os vídeos abaixo para que possam ver como realizar a 
atividade. Sane todas as dúvidas necessárias para que possam realizar a 
atividade em casa. Dê um prazo mínimo de duas semanas para a entrega do 
trabalho. Observação: o professor deverá agendar um computador e uma 
caixa de som para a exibição dos vídeos. 
 
 
Referência de atividade: 
https://www.youtube.com/watch?v=_THeEn0IXfQ   
https://www.youtube.com/watch?v=2CLe1EqggAs 
https://www.youtube.com/watch?v=0c-JEuA4KZ0 
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Materiais necessários: Gaze gessada, bacia com água, creme hidratante 
ou vaselina, tesoura, gesso, lixa fina e plástico PVC de cozinha. 
 
 

23 a 27/maio 

Nessa aula o professor irá expor e explicar o Teatro Grego: Grande 
Dionisíaca, Tragédia, Comédia, Coro, Catarse, herói e destino. Após irá 
relatar umas das mais importantes obras da literatura mundial Édipo Rei de 
Sófocles. Para ajudar na contextualização abaixo terá links de vídeos que 
mostrarão algumas obras clássicas gregas.  
 
T2 
Nessa aula o professor deverá escolher um ou dois textos dramatúrgicos que 
achar pertinente. Dividir as páginas do texto entre todos os alunos. Após o 
professor irá propor uma atividade de uma leitura dramática desses textos 
teatrais. Essa aula poderá usar como preparação da leitura que acontecerá na 
próxima aula, divisão dos textos, divisão das páginas, divisão dos 
personagens, além da sequência de leitura que cada um deve seguir.  
 
Observação: o professor deverá agendar um computador e uma caixa de som 
para a exibição dos vídeos. Além de uma impressão dos textos para cada 
turma.  
 
Referência de atividade:  
https://www.youtube.com/watch?v=tm5bvG8TVjM 

https://www.youtube.com/watch?v=Froex419xLc 
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30/maio a 
03/jun. 

 
Apresentação T2 
Leitura Dramática do texto escolhido.  
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06 a 10/jun. 

Nessa aula o professor irá expor e explicar a Arte Bizantina e seus 
elementos como têmpera, iconoclastia e mosaicos. Logo após o 
professor deverá adentrar na Arte Gótica, seus elementos como 
rosáceas, vitrais, gárgulas.  
 
 
Referência de atividade Arte Bizantina: 
https://www.todamateria.com.br/arte-bizantina/ 
https://www.youtube.com/watch?v=E-snwfUDnIA  
https://www.youtube.com/watch?v=y67Brm0llNA 
https://www.youtube.com/watch?v=nRK8noyEpAw 
 
 
Referência de atividade Arte Gótica: 
https://www.youtube.com/watch?v=SA1lTZxb76M 
https://www.youtube.com/watch?v=6JroXKladKk 
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Feriado (Itapema) 13/06 
Feriado (Itajaí) 15/06 
Feriado Corpus Christi (16/06 e 17/06) 

  

13 a 17/jun. 

Nessa aula o professor irá fazer um grande resumo do conteúdo abordado até 
então: Arte Egípcia/Arte Suméria/Arte Grega/Arte Bizantina e Arte Gótica.  
Trazendo algumas curiosidades e relembrando o conteúdo. 
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20 a 24/jun. 
Relembrando o conteúdo e resoluções dos exercícios da página 33, 34, 
53 e 54.  

2 
Páginas 

 33,34,53 
e 54 
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LISTA 

DE 

MATERIAL 

 
Có

d. 
Item Ref. Quant.* 

 45  Papel canson branco A4 140g m2 Folha 20 

     

     

     

      

      

*para grupos de 10 alunos 


