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Lista de conteúdos prioritários 
 

O REDESPERTAR DAS ARTES                                         

  A “criação” do humano 

  Teatro elisabetano 

  Danças sociais: 

 Pavanas e galhardas 

 Música renascentista 

• Sentimento e som 

• Barroco europeu 

• Barroco nos Países Baixos 

• A emoção move a pedra 

• Barroco à brasileira 

• Patrimônio cultural 

• Dramaturgia barroca 

PALCOS DO PLANETA 

• Commedia dell’arte 

• A formação da orquestra 

• O nascimento da ópera 

• As máquinas da ilusão 

• O balé de corte 

• Arte no Período Edo 

• Kabuki 

 

Semana Conteúdo Livro Livro de 
Atividades 

27/jun a 
01/ago. 

O REDESPERTAR DAS ARTES                                         

 
 
Renascimento: inicie a aula explanando duas grandes obras do 
Renascimento: A criação de Adão pintada por Michelangelo e o 
Nascimento de Vênus de Sandro Botticelli. Inicie um diálogo com os 
alunos perguntando quando essas obras foram produzidas, quais os temas 
retratados e se apresentam temas similares e por que?  
Após inicie uma discussão sobre o movimento renascentista com suas 
principais características e seus principais artistas. Compreendendo como a 
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função da arte está relacionada à valorização dos seres humanos e de suas 
produções. Para essa aula leve imagens das principias obras desse período. 
Situando historicamente as manifestações artísticas desse período. Para 
essa aula pode ser utilizado vídeos que possam ajudar no esclarecimento 
desse movimento artístico tão importante.   
         
Observação: para essa aula o professor deverá agendar um computador e 
uma caixa de som para a explanação do conteúdo.   
 
 
Links que poderão ajudar o professor na explanação do conteúdo:  
https://www.youtube.com/watch?v=dVndoT87eTA 
https://www.youtube.com/watch?v=3yseNfjLi0E  
https://www.youtube.com/watch?v=YyMWc5EdeKI 
https://www.youtube.com/watch?v=dyuD-G8nBto 
 

 

04 a 08/jul. 

Retomando a aula anterior continue a explanação do Movimento 
Renascentista: antropocentrismo e humanismo.  Explique a diferença 
entre os estudos da cultura clássica promovidos pelos humanistas e os 
estudos da cultura clássica promovidos pelos eruditos da idade média. 
Página 6. Suscite nos alunos o interesse no aprofundamento teórico sobre o 
renascimento. Explique a técnica do afresco, do claro escuro e da 
perspectiva.  
Renascimento o adeus definitivo a idade Média. Explique aos alunos as 
fases do Renascimento: Trecento, Quattrocento e Cinquecento. Leve 
algumas obras desse período para serem analisadas com os alunos.  
 
Observação: Para essa aula o professor deverá agendar um computador e 
uma caixa de som para a explanação do conteúdo.   
 
 
Links que poderão ajudar o professor na explanação do conteúdo:  
https://www.youtube.com/watch?v=6NbSXIdObDk 
https://www.youtube.com/watch?v=67k_fGYQ0p4  
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11 a 15/jul. 

Música renascentista. Explane sobre dissonância e consonância musical. 
Leve para a aula duas músicas uma da época do Renascimento e outra do 
início do século XX. A primeira uma composição do italiano Giovanni 
Pierluigi da Palestina (1525 – 1594) a segunda é uma obra do compositor 
Alban Berg (1885 – 1935). Música instrumental. Instrumentos também 
possuem família. Inicie uma explanação sobre a evolução musical durante o 
período renascentista. Realize uma breve análise sobre a obra do artista 
renascentista Jan Brueghel. Oriente os alunos que escutem com atenção as 
músicas e como tarefa solicite que os alunos respondam as questões da 
página 18.   
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18 a 22/jul. 

Nessa aula o professor irá começar a explanação sobre o teatro 
Elisabetano. Teatros criados naquela época, autores como:  Shakespeare, 
dramaturgias criadas. Algum aluno já leu ou assistiu alguma peça de teatro?   
 
Escolha uma adaptação de Shakespeare para o cinema e exiba para os 
alunos.  
Observação: possivelmente para essa atividade serão necessários duas ou 
mais aulas. Caso o professor ache mais pertinente passar apenas um trecho 
do filme fique à vontade.   
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18 a 22/jul. Recesso – Escolar   

25 a 29/jul. Recesso - Escolar   

08 a 12/ago. 

Continuação do filme selecionado.   
 
T2 - leitura dramática de um trecho de uma obra de Shakespeare.  
Para essa atividade o professor irá solicitar que os alunos escolham uma 
obra de Shakespeare a partir de então escolham um trecho dessa obra de no 
máximo duas páginas para fazer uma leitura dramática do mesmo. A 
apresentação da leitura dramática será no final do módulo 3.   
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15 a 19/ago. 

Nessa aula o professor irá apresentar os compositores Vivaldi e Händel 
 
 
Links que poderão ajudar o professor na explanação do conteúdo:  
https://www.youtube.com/watch?v=3xfAL9T_g5U 
https://www.youtube.com/watch?v=aaYiWHJmxCo 
https://www.youtube.com/watch?v=HMG4zkYe_xs 
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22 a 26/ago. 

Palcos do planeta  
 

Nessa aula o professor irá apresentar formas espetaculares desenvolvidas a 
partir do Barroco.  De que maneira as mudanças sociais e os avanços 
tecnológicos, a partir do século XVII, transformaram os espetáculos? 
Enquanto o teatro popular se espalhava pela Itália com a commedia 
dell'arte, a aristocracia via a formação das orquestras, o nascimento do 
balé da corte e da ópera. E, no Japão, a produção artística vivia um 
momento de auge, o Período Edo, marcado pelas pinturas e gravuras ukiyo-
e e pelo teatro kabuki. 
Primeiramente o professor irá iniciar a explanação sobre a commedia 
dell’arte e do jogo cênico. Você já ouviu falar em Arlequim, Pierrô e 
Colombina? Já viu algum deles nas festas de Carnaval? O professor irá 
explanar sobre a importância da commedia dell’arte e seus personagens 
característicos. O professor poderá passar trechos de espetáculos que 
possuem o Dario Fo encenando algum personagem da commedia dell’arte.   
 
Observação: para essa aula o professor deverá agendar um computador e 
uma caixa de som para a explanação do conteúdo.   
 
 
Links que poderão ajudar o professor na explicação do conteúdo:  
https://www.youtube.com/watch?v=iLyRmVUy1co 
https://www.youtube.com/watch?v=9EdIFECzTVE 
https://www.youtube.com/watch?v=qfG20CGd_AI 
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29/ago. a 
02/set 

Nessa aula o professor irá apresentar como se deu a formação da 
orquestra.  Além de analisar o nascimento da ópera e suas características. 
Juntamente como os avanços tecnológicos do maquinário teatral e o impacto 
nas artes cênicas. 
 
Observação: para essa aula o professor deverá agendar um computador e 
uma caixa de som para a explanação do conteúdo.   
 
Link que poderá ajudar o professor na explicação do conteúdo:  
https://www.youtube.com/watch?v=gR8joj70K08 
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05 a 09/set 

 
Nessa aula o professor irá analisar características sociais e estéticas do balé 
da corte. Além de aspectos da arte japonesa no Período Edo. Conhecer 
elementos do teatro kabuki. 
 
 
Observação: para essa aula o professor deverá agendar um computador e 
uma caixa de som para a explanação do conteúdo.   
 
 
Links que poderão ajudar o professor na explicação do conteúdo:  
https://www.youtube.com/watch?v=kGBPM47b-O8  
https://www.youtube.com/watch?v=RaDinD8LEfQ 
https://www.youtube.com/watch?v=sHGB5UEtKbY 
https://www.youtube.com/watch?v=CiKUurfoRhE 
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