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Tema 

    Arte Enlatada e o Caminho dos Independentes 

Lista de conteúdos prioritários 

  Pop Art 

  Industria Cultural 

 Arte e Reprodutibilidade 

  Estêncil  

  Expressionismo Abstrato 

 Arte e mercado 

 Arte Independente  

  Vanguarda Paulista 

 Arte e os meios de comunicação 

 

Semana Procedimento de aula Orientações práticas 
Produto 

final 

 

Responsável: Francieli Tramontini Esquipe (Unidade): São Vicente 

 Ensino: Fundamental II Série: 9º ano Proposta: 3 Ano: 2022  
 

Planejamento Simplificado das Aulas de Arte 
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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. 

Diferenciar as categorias de artista, artesão, produtor 

cultural, curador, designer, entre outras, estabelecendo 

relações entre os profissionais do sistema das artes 

visuais. 

Exibir o curta metragem “Ilha das Flores” 

https://www.youtube.com/watch?v=Hh6ra-18mY8 

e em seguida o trecho do filme “Os Delírios de Consumo 

de Becky Bloom”  

http://www.educacao.video.pr.gov.br/modules/video/uploa

d/1472sociologia_delirios_consumo_blecky_bloom.mp4 

e debater sobre o consumismo, partindo das questões na 

página 2 da apostila. 

Realizar, junto dos alunos, leitura da obra “Sopas 

Campbell” e a partir das ideias e questões deles, 

apresentar o artista Andy Warhol. 

 

Solicitar como tarefa que tragam, impresso em preto em 

uma folha branca várias imagens repetidas de um 

produto conforme solicitado na página 7. 

Fruição cinematográfica 

e debate 

Pesquisar e analisar diferentes estilos visuais, 

contextualizando-os no tempo e no espaço. 

Diferenciar as categorias de artista, artesão, produtor 

cultural, curador, designer, entre outras, estabelecendo 

relações entre os profissionais do sistema das artes 

visuais. 

Apresentar o nascimento da indústria cultural por meio de 

conceitos como reprodução, cultura e comunicação de 

massa e do trecho retirado do livro “O que é indústria 

cultural” de Teixeira Coelho. Leitura do Saiba + na página 

6 da apostila. 

Realizar atividade proposta na página 7 da apostila. Pedir 

que, a partir das impressões que trouxeram de tarefa, 

recortem e colem essas imagens de produto repetidas na 

moldura (Material de apoio) e façam a pintura com giz, 

lápis de cor e canetinhas coloridas.  

Material da aula: Lápis de cor (material do aluno) 

                            Giz de cera (material do aluno) 

                            Canetinhas coloridas (material do aluno) 

                            Tesoura (material do aluno) 

                             Cola (material do aluno) 

Recorte, colagem e 

pintura 

https://www.youtube.com/watch?v=Hh6ra-18mY8
http://www.educacao.video.pr.gov.br/modules/video/upload/1472sociologia_delirios_consumo_blecky_bloom.mp4
http://www.educacao.video.pr.gov.br/modules/video/upload/1472sociologia_delirios_consumo_blecky_bloom.mp4
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04 a 08/jul 

Relacionar as práticas artísticas às diferentes 

dimensões da vida social, cultural, política, histórica, 

econômica, estética e ética. 

Finalização dos trabalhos de recorte e colagem propostos 

na aula anterior. Expor os trabalhos na unidade, se 

possível.  

Apresente o editor Pop Art Studio e solicite que os alunos 

editem uma foto em que eles apareçam utilizando um 

filtro de edição “pop art” e tragam sua foto editada 

impressa em sulfite A4 para próxima aula (Registrar 

tarefa). 

http://www.popartstudio.nl/Liveeffects.aspx?lang=5 

 

Recorte, colagem e 

pintura 

Edição de fotografia 

Analisar os elementos constitutivos das artes visuais 

(ponto, linha, forma, direção, cor, tom, escala, 

dimensão, espaço, movimento etc.) na apreciação de 

diferentes produções artísticas. 

Dialogar com princípios conceituais, proposições 

temáticas, repertórios imagéticos e processos de 

criação nas suas produções visuais. 

Expor as fotos editadas com filtro “pop art”. Apresentar o 

artista Keith Haring e o vídeo que mostra a visita do artista 

pop no Brasil: 

https://www.youtube.com/watch?v=IkReK4sLuM8 

Debater sobre o trabalho do artista com a leitura das 

questões da seção “Troca de Ideias” da página 14. 

                               

Edição de fotografia 

Fruição em artes visuais 

e debate 

11 a 15/jul 

Pesquisar e analisar diferentes estilos visuais, 
contextualizando-os no tempo e no espaço. 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. 
Relacionar as práticas artísticas às diferentes 

dimensões da vida social, cultural, política, histórica, 

econômica, estética e ética. 

Solicite que os alunos resolvam as questões da tabela da 
página 16 revisando os movimentos pop e 
expressionismo abstrato. Corrija a tabela. Apresentar a 
técnica do estêncil e pedir que os alunos criem seu 
próprio estêncil. Utilizar banana do material de apoio 
como modelo para explicar e solicitar que façam um 
desenho e criem seu estêncil desenhando em papel A4 
140g e recortem o interior da imagem.  
Materiais da aula: Folha sulfite A4 140g 
                              Tesoura (material do aluno) 
                              Lápis 2B (material do aluno)            

 

Exercícios de revisão 

Confecção de estêncil 

 

http://www.popartstudio.nl/Liveeffects.aspx?lang=5
https://www.youtube.com/watch?v=IkReK4sLuM8
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Relacionar as práticas artísticas às diferentes 

dimensões da vida social, cultural, política, histórica, 

econômica, estética e ética. 

Continuar a atividade da aula anterior pintando o fundo do 

papel paraná (que deve ser recortado em tamanho A4) e 

entregue uma folha para cada aluno, solicite que pintem o 

fundo colorido com guache, produzindo as cores a partir 

das primárias.  

Materiais da aula: Papel Paraná 

                             Tinta guache azul 

                             Tinta guache vermelha 

                             Tinta guache amarela 

                              Pincel chato n14 

 

Pintura com estêncil 

 

18 a 
22/jul 

. RECESSO ESCOLAR RECESSO ESCOLAR RECESSO ESCOLAR 

RECESSO ESCOLAR RECESSO ESCOLAR RECESSO ESCOLAR 

25 a 29/jul 

RECESSO ESCOLAR RECESSO ESCOLAR RECESSO ESCOLAR 

RECESSO ESCOLAR 

 
 
 
RECESSO ESCOLAR 
 

RECESSO ESCOLAR 

01 a 

05/ago 

Desenvolver processos de criação em artes visuais, 
com base em temas ou interesses artísticos, de modo 
individual, coletivo e colaborativo, fazendo uso de 
materiais, instrumentos e recursos convencionais, 
alternativos e digitais. 

 Continuar a atividade da aula anterior Utilizar o estêncil 
para transferir a imagem com rolo de espuma e tinta preta 
Materiais da aula: Rolo para pintura 5 mm 
                             Tinta guache preta  

 

Pintura com estêncil 
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A Relacionar as práticas artísticas às diferentes 
dimensões da vida social, cultural, política, histórica, 
econômica, estética e ética. 
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 artista Beatriz Milhazes utilizando o vídeo: 
https://www.youtube.com/watch?v=21USxb0wo80 
Discutir a influência pop no Brasil apresentando o 
trabalho da artista  
 
Apresentar o expressionismo abstrato utilizando as 
imagens do slide como exemplo: 
https://docs.google.com/presentation/d/1Cwx1MPyusdMh
8du6HqCodY8Jp0AxOctK/edit#slide=id.p32 
Solicite que os alunos escolham a obra de um artista pop 

ou expressionista abstrato e façam um desenho de 

releitura da obra. 

Fruição em artes visuais 
Releitura de obra 

08 a 

12/ago 

Dialogar com princípios conceituais, proposições 
temáticas, repertórios imagéticos e processos de 
criação nas suas produções visuais. 

 Continuação da atividade da aula anterior de releitura de 
obra pop, pintura com lápis de cor, finalização do trabalho 
utilizando canetinhas coloridas. 
Material da aula: Lápis de cor (material do aluno) 

                            Giz de cera (material do aluno) 

                            Canetinhas coloridas (material do aluno) 

                            Folha sulfite A4 140g                                                                                                   
Lápis 2B (material do aluno) 

Releitura de obra 

Analisar criticamente, por meio da apreciação musical, 
usos e funções da música em seus contextos de 
produção e circulação, relacionando as práticas musicais 
às diferentes dimensões da vida social, cultural, política, 
histórica, econômica, estética e ética. 
Reconhecer e apreciar o papel de músicos e grupos de 
música brasileiros e estrangeiros que contribuíram para 
o desenvolvimento de formas e gêneros musicais. 
Explorar e analisar elementos constitutivos da música 
(altura, intensidade, timbre, melodia, ritmo etc.), por 
meio de recursos tecnológicos (games e plataformas 
digitais), jogos, canções e práticas diversas de 
composição/criação, execução e apreciação musicais. 

Apresente o conteúdo do capítulo 2, solicite que os 
alunos realizem o questionário (p.18). 
Apresente o artista Itamar Assumpção, biografia na 
apostila e música “Prezadíssimos ouvintes” 
https://www.youtube.com/watch?v=F91hd-pWPXI 
Resolver questões da página 30 junto com alunos e fazer 
a correção. 
Tarefa: solicitar que os alunos procurem (pode ser pela 
internet) um artista que responda ao questionário da 
apostila e tragam na próxima aula as respostas para 
apresentar aos colegas. 

Fruição musical 
Exercícios apostila 

E correção 

https://www.youtube.com/watch?v=21USxb0wo80
https://docs.google.com/presentation/d/1Cwx1MPyusdMh8du6HqCodY8Jp0AxOctK/edit#slide=id.p32
https://docs.google.com/presentation/d/1Cwx1MPyusdMh8du6HqCodY8Jp0AxOctK/edit#slide=id.p32
https://www.youtube.com/watch?v=F91hd-pWPXI
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15 a 

19/ago 

Identificar e analisar diferentes estilos musicais, 
contextualizando-os no tempo e no espaço, de modo a 
aprimorar a capacidade de apreciação da estética 
musical. Explorar e analisar elementos constitutivos da 
música (altura, intensidade, timbre, melodia, ritmo etc.), 
por meio de recursos tecnológicos (games e 
plataformas digitais), jogos, canções e práticas 
diversas de composição/criação, execução e 
apreciação musicais. 

Apresentar a “Banda mais bonita da cidade” com o clipe 
“Oração”, entregue uma folha sulfite A4 140g e solicite 
que escrevam trechos da música e desenhem como nos 
exemplos (Anexo 1) debata sobre a divulgação da banda 
nas mídias sociais.  
Materiais da aula:1 folha sulfite A4 140g 
                Lápis 2B (material do aluno) 
                Borracha (material do aluno) 
                 
 
 

Música, desenho e 
escrita 

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

Solicite que os alunos finalizem a proposta da aula 
anterior contornando a escrita com caneta permanente 
2,0 e pintem o fundo da folha utilizando lápis aquarelável. 
Materiais da aula: Caneta Permanente 2,0 
                              Lápis de cor aquarelável 
Solicite que os alunos, em grupos de 4 alunos pesquisem 
vídeos no youtube de músicas “virais” de diferentes 
décadas, a partir de 1990 e tragam os links para 
apresentar para turma na aula seguinte. 
Materiais da aula: Caneta Permanente 2,0 
                             Lápis de cor aquarelável    
 

Música, desenho e 
escrita 

22 a 

26/ago 

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. 
Analisar aspectos históricos, sociais e políticos da 
produção artística, problematizando as narrativas 
eurocêntricas e as diversas categorizações da arte. 

Solicite que os grupos apresentem um trecho das músicas 
que pesquisaram. Peça que os alunos respondam quais 
bandas eles conheceram pela internet e debatam sobre o 
termo “viral” na música. Realize um debate sobre música e 
fama. Apresente artistas que não fizeram muito sucesso 
(em vida): 
https://docs.google.com/presentation/d/1K47Lws0rSEKVv
PZjXgmPjZZhpHPGdOtD/edit#slide=id.p1 
 

Debate sobre música e 
fama 

https://docs.google.com/presentation/d/1K47Lws0rSEKVvPZjXgmPjZZhpHPGdOtD/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1K47Lws0rSEKVvPZjXgmPjZZhpHPGdOtD/edit#slide=id.p1
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Analisar e explorar, em projetos temáticos, as relações 
processuais entre diversas linguagens artísticas 

Apresente como referência para a confecção do zine, o 
conceito de “livro de artista” livros que são feitos por 
artistas visuais para serem obras de arte. Trabalhar 
acessando as obras-livro do artista Fábio Morais. 
http://fabio-morais.blogspot.com/ 
Como tarefa, solicitar que os alunos e alunas tragam para 
a aula imagens e textos que irão utilizar na confecção do 
zine. 
 

Fruição em artes visuais  

29/ago a 

02/set 

Analisar e explorar, em projetos temáticos, as relações 
processuais entre diversas linguagens artísticas 

Solicitar que os alunos apresentem um projeto de zine, 
uma publicação independente, sobre algum tipo de arte 
que fazem (poesia, música, desenho, pintura, roteiro, 
etc.). Caso não produzam, podem fazer sobre algo que 
gostam (filme, série, livros, etc.). Apresentar o vídeo 
como referência:  
https://www.youtube.com/watch?v=uICW1MXNR1E 
 
O projeto consiste em apresentar: uma ideia de capa, de 
breve texto “sobre o autor” e como ele organizará as 
páginas internas, nas relações imagem-texto e referência 
de outros artistas com suas produções originais. 
Materiais da aula: Papel sulfite A4 75g 

Projeto de zine 

Analisar e explorar, em projetos temáticos, as relações 
processuais entre diversas linguagens artísticas 

Primeira parte da confecção do zine. Solicitar que dobrem 
três (ou mais, dependendo do projeto de cada um) folhas 
sulfites para as páginas do zine e uma folha colorida para 
a capa e contracapa (todas A4), grampeiem ou costurem 
as páginas e a capa juntas e organizem o conteúdo. 
Materiais da aula: Papel sulfite A4 75g 
                              Papel canson colorido A4 

Confecção zine 

05 a 

09/set 

Analisar e explorar, em projetos temáticos, as relações 
processuais entre diversas linguagens artísticas 

Solicite que os alunos preencham os zines com seus 
conteúdos 

Confecção zine 

Analisar e explorar, em projetos temáticos, as relações 
processuais entre diversas linguagens artísticas 

Finalizar os zines com detalhes e acabamento. 
Apresentar o zine aos colegas e trocar ideias sobre o 
conteúdo dos zines.  

Apresentação dos zines 

 

http://fabio-morais.blogspot.com/
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 LISTA 

DE 

MATERIAL 

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

 40 Papel sulfite A4 75g Folha 30  23 Papel colorido A4 CANSON pacote 0,5 

 22 Papel canson branco A4 180g/m2  folha 30  62 Tinta guache amarelo ACRILEX pote 500ml 100ml 

  70 Tinta guache vermelho ACRILEX Pote 500ml 100ml  63 Tinta guache azul ACRILEX pote 500ml 100ml 

       67 Tinta guache preta ACRILEX Pote 500ml 100ml 

 

*para grupos de 10 alunos 

 

ANEXOS: 

Anexo 1:  

 

 

            


