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Responsável: Matheus Camilo Equipe (Unidade): Itajaí 

 Ensino: Fundamental II Série: 7 Proposta: 3 Ano: 2022  
 

 

Tema 

Pensar a cultura Barroca no Brasil e na Europa.  

A influência dos patrimônios culturais.  

A capacidade da música e do silêncio 

Lista de conteúdos prioritários 

● Conhecer as principais características da arte Barroca Brasileira 

●  Saber mais sobre as origens do balé 

●  Entender o que são patrimônios culturais 

● Perceber os sons de sua cidade 

● Refletir sobre o que é silêncio, música e ruído 

 

Semana Procedimento de aula Orientações práticas 
Produto 

final 

Planejamento Simplificado das Aulas de Arte
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27/jun a 

01/ago. 

Conhecer as referências 

estéticas, culturais do 

Barroco no Brasil. 

Dialogar com seus 

princípios - Dualismos, 

linguagem dramática, 

união do religioso e 

profano, exageros e 

racionalismo 

 

 

Dialogar com a obra e vida de Antônio Francisco Lisboa “Aleijadinho”. O professor tem a 

oportunidade de explorar a rica obra do artista assim como abrir o assunto sobre o apelido do 

mesmo. O Barroco no Brasil abrange arquitetura, escultura, literatura e pintura. O cinema 

herdou muito da dramaticidade do Barroco em seus exageros e finais explosivos. O professor 

pode trazer outros artistas renomados que possuem apelidos sarcásticos ou preconceituosos 

para fazer um paralelo 

 

 

Referência 

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

https://www.youtube.com/watch?v=1FN2jCxgnt0 

https://www.youtube.com/watch?v=SaCheA6Njc4 

 

 

 

Contextualização 

https://www.youtube.com/watch?v=BzuiijVviaE
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04 a 

08/jul. 

Experimentar a 

construção de 

mini oratório pessoal, 

explorando as formas 

do design de “produto” 

da peça 

 

Fazer um tour por imagens pelas seis capelas no Santuário de Bom Jesus de Matosinhos em 

MG. Narrar um pouco do contexto de da Paixão de Cristo. A arte sacra criou para si um 

acervo de itens que fortalece sua narrativa da fé, na esperança e no apreço pelo imaginário 

dos itens sagrados, o professor pode comentar sobre o oratório, os compartimentos dos 

santos, portáteis onde o fiel poderia levar o que desejava, alguns exemplos pág. 8 apostila. 

 

Referência- 

https://www.youtube.com/watch?v=sKzA4Th8UJg 

https://www.youtube.com/watch?v=h-6viPIXZlk 

 

Indicação de livro - 

https://www.amazon.com.br/Das-Coisas-Nascem-Bruno-

Munari/dp/8580632293/ref=asc_df_8580632293/?tag=googleshopp00-

20&linkCode=df0&hvadid=379765936283&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=849214153644090317

9&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1001708&hvtargid=

pla-916826883972&psc=1 

 

Atividade- Criação do oratório. O aluno precisa escolher um suporte que sirva de “caixa” para 

sua peça, pode ser de madeira, plástico ou papelão, depois pode escolher os itens pessoais 

que serão transportados ou guardados. O professor deve auxiliar nos esboços, pensando a 

melhor composição no quesito de ornamentos e forma 

 

 

 

Oratório 

11 a 15/jul. 

Experimentar a 

construção de 

mini oratório pessoal, 

explorando as formas 

do design de “produto” 

da peça 

 

Continuação da atividade Oratório 

18/jul INÍCIO DO RECESSO ESCOLAR/ FÉRIAS DE INVERNO   

https://www.youtube.com/watch?v=sKzA4Th8UJg
https://www.youtube.com/watch?v=h-6viPIXZlk
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29/jul TÉRMINO DO RECESSO ESCOLAR/ FÉRIAS DE INVERNO   

01 a 

05/ago. 

Contemplar a mudança 
estética que 
acompanha a história 
das esculturas e sua 
diversidade temática 

O Gestual das esculturas. O professor pode apresentar uma breve linha do tempo a respeito 
da evolução e movimento das esculturas desde o Egito e Grécia até o neo clássico, após a 
apresentação dos exemplos é interessante trazer à tona a escultura moderna e 
contemporânea, questionando aos estudantes os contrastes mais óbvios, seus sentimentos a 
respeito das peças e onde eles identificam o uso desta linguagem hoje em sua cidade. 
 
Referência 
https://www.youtube.com/watch?v=4QA36Z3eNrs 

 

 
Atividade – Escultura em argila - Releitura de um deus mitológico 

 

Escultura de sabão 

https://www.youtube.com/watch?v=4QA36Z3eNrs
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08 a 

12/ago. 

Reconhecer e apreciar 
o legado que cada 
linguagem artística 
empresta a outra, no 
caso do barroco para as 
mídias de massa atuais. 

Caravaggio e o teatro da luz e da sombra. Caravaggio tomava emprestada a imagem de 
pessoas comuns das ruas de Roma para retratar Maria e os apóstolos. A sua inspiração 
estava entre comerciantes, prostitutas, marinheiros, todo o tipo de pessoas que não eram de 
nobre estirpe e que tivessem grande expressão, como as suas obras retratam. Talvez tenha 
sido um dos primeiros artistas a saber conciliar a arte com o "ministério de Jesus", que teria 
acontecido entre pescadores, camponeses e prostitutas. 

O artista levou este princípio estético às últimas consequências, a ponto de ter sido acusado 
de usar o corpo de uma prostituta fisgada morta do rio Tibre para pintar A Morte da Virgem. 
Esta foi uma das duas mais importantes características das suas pinturas: retratar o aspecto 
mundano dos eventos bíblicos, usando o povo comum das ruas de Roma. 

O professor pode fixar o conteúdo do barroco utilizando os exercícios das pags. 13 e 14. 

Referência -  

https://www.youtube.com/watch?v=peR3MzJnxOQ 

Atividade - Inspirados no trabalho de Caravaggio, os alunos podem recolher imagens de 
revistas em quadrinho, mangás, posters de cinema, capas de álbuns para apresentar um 
painel conceitual baseado no legado do barroco a arte atual. 

 

 

Painel conceitual 

15 a 

19/ago. 

Refletir o significado 
dos sons da cidade, dos 
aparelhos, das 
pessoas, objetos e 
marcas. Um som hoje 
representa a identidade 
de uma empresa, o 
timbre da voz é o estilo 
de um artista. 

Continuação da atividade da aula anterior. 
 
Atividade - Inspirados no trabalho de Caravaggio, os alunos podem recolher imagens de 
revistas em quadrinho, mangás, posters de cinema, capas de álbuns para apresentar um 
painel conceitual baseado no legado do barroco a arte atual. 

 

Painel Conceitual 
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22 a 

26/ago. 

Apreciação e pesquisa 
cultural dos diversos 
patrimônios que 
reafirmam uma 
identidade regional e de 
identidade cultura. 

Patrimônios imateriais nacionais estão ligados a expressões, conhecimentos e técnicas 
transmitidos de geração a geração. Um exemplo é o queijo de minas que caracteriza uma 
identidade regional, o mesmo valeria para o churrasco, acarajé e feijoada. O professor pode 
trazer exemplos e questionar os estudantes sobre o que torna algo de valor universal e que 
caracteriza uma região e cultura 
 
Referência-  
https://www.youtube.com/watch?v=f-iRdfIVO7I 
 
Tarefa- O aluno deverá trazer na próxima aula 10 patrimônios imateriais pesquisados na 
internet para comentar com a turma e professor 
 
 

Pesquisa 

29/ago. a 

02/set 

O ambiente sonoro 
revela muito dos 
padrões que cercam 
uma casa, instituição ou 
cenário. É hora de 
perceber o som do 
silêncio. 

O som do silêncio. Intrigue os alunos com a composição musical de John Cage chamada 
4,33. Pergunte aos estudantes sobre o que se trata a composição do músico, depois 
apresente o a música “sound of silence” da dupla Simon & Garfunkel. 

 
O professor pode sair com os alunos de sala e passear pelo colégio relatando os sons do 
ambiente. Cada aluno munido de celular deve gravar um minuto dos sons do colégio, o mesmo 
deve permanecer em silêncio e deixar que o ambiente fale por si só. 

 
O professor pode organizar para a próxima aula se possível, um quiz com todo o conteúdo 
passado no trimestre 

 
 
 
Músicas referência 
https://www.youtube.com/watch?v=SQHLxkbEZpw 
https://www.youtube.com/watch?v=JTEFKFiXSx4 

Música ambiente 

https://www.youtube.com/watch?v=f-iRdfIVO7I
https://www.youtube.com/watch?v=SQHLxkbEZpw
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05 a 09/set 

Reconhecer e pesquisar 
a gastronomia típica 
regional. 

O professor deve conduzir os alunos no tema da gastronomia local, citando e questionando a 
turma no quesito do turismo gastronômico. A comida é parte vital da comunidade, geradora de 
identidade e economia, por vezes, a assinatura e raiz da estrutura cultural. 
 
Referência 
https://www.youtube.com/watch?v=mz1sEhTX2SE 
 
 
Atividade- Caderno de receitas típicas 
Cada aluno deve pesquisar as receitas típicas de uma região do Brasil. O trabalho consiste 
em ornamentar e decorar a capa do caderno de acordo com a cultura da região 
 
Material - Fornecido pelo aluno 

Caderno de receita 
típicas 

FERIADO 07 DE 
SETEMBRO 

  

 

 

 LISTA 

DE 

MATERIAL 

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

 41 Papelão paraná folha 5  46 papel canson colorido pacote 0,5 

 40 Folha sulfite A4 75g folha 30  3 Cola branca líquida litro 50ml 

  87 Argila  Kg 1kg  118 Plastico Insufilme rolo 0,25 

*para grupos de 10 alunos 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mz1sEhTX2SE

