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Tema 

- Folclore 

Lista de conteúdos prioritários 

 Construção 3D 

 Brinquedos e brincadeiras  

 Modelagem  

  Conhecer os artistas Ivan Cruz e Dona Lili 

  Danças de roda  

 

Semana Procedimento de aula Orientações práticas 
Produto 

final 

 

Responsável: Ricardo Rufino  Esquipe (Unidade): Itapema  

 Ensino: Fundamental I Série: 1 Proposta: 3 Ano: 2022  
 

Planejamento Simplificado das Aulas de Arte 
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27/jun a 

01/jul. 

Identificar e apreciar formas distintas das artes visuais 

tradicionais e contemporânea, cultivando a percepção, 

o imaginário, a capacidade de simbolizar e o repertório 

imagético.  

Explicar aos alunos os conteúdos que serão abordados 

durante a proposta, junto da importância do folclore na 

cultura popular.  

Parlendas: o professor fará uma roda com os alunos e 

explicará o que são parlendas, e como estas estão 

presente na vida deles. Segue o link explicando o que 

são parlendas e algumas conhecidas para ser 

apresentada em sala.  

https://www.todamateria.com.br/parlendas/ 

Logo após explanado o conteúdo, os alunos receberão 

uma folha sulfite onde deverão retratar através de 

desenhos uma ou mais parlendas que conhecem. 

Materiais:  

- Folha sulfite 

- Lápis de cor e canetinhas hidrográficas (material do 

aluno) 

Desenho 

https://www.todamateria.com.br/parlendas/
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04 a 08/jul 

Experimentar diferentes formas de expressão artística 

(desenho, pintura, colagem, quadrinhos, dobradura, 

escultura, modelagem, etc), fazendo uso sustentável 

de materiais, instrumentos, recursos e técnicas 

convencionais e não convencionais. 

Apresentar a proposta artística para os estudantes, e 

darem início a construção individual, com a preparação 

da peça em vidro. 

Nessa semana, as turmas faram as 2 primeiras etapas 

das orientações técnicas abaixo.  

Orientações da técnica: 

1. Lixar o vidro; 

2. Aplicar com batidinhas leves, o primer 

branco com esponja sobre o vidro lixado e 

limpo; 

3. Após a secagem do primer, fixar o stencil 

desejado, com fita adesiva; 

4. Pinar com tranquilidade as partes do 

stencil com esponja e suas cores 

desejadas ( verde, azul e vermelho); 

5. Aplicar o carimbo da instituição na parte 

inferior do vidro , do lado direito, abaixo da 

escrita do stencil; (feito pelo Arte 

Educador) 

6. Com segurança e espaço arejado, cada 

Arte Educador fará a aplicação do verniz 

spray, no fechamento e acabamento da 

técnica. 

Construção 3d 

11 a 15/jul 

Experimentar diferentes formas de expressão artística 

(desenho, pintura, colagem, quadrinhos, dobradura, 

escultura, modelagem, etc), fazendo uso sustentável 

de materiais, instrumentos, recursos e técnicas 

convencionais e não convencionais. 

Retomar a proposta do encontro anterior, e seguir com as 

etapas estipuladas anteriormente. 

Nessa semana, as turmas faram  a 3ª e 4ª etapa das 

orientações técnicas. Para que no próximo encontro o Arte 

educador, faça e finalize a atividade, executando as duas 

últimas etapas das orientações. 

Construção 3d 

18/jul 
INÍCIO DO RECESSO ESCOLAR/ FÉRIAS DE 

INVERNO 
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29/jul 
TÉRMINO DO RECESSO ESCOLAR/ FÉRIAS DE 

INVERNO 
  

01 a 05/ago 

Identificar e apreciar formas distintas das artes visuais 
tradicionais e contemporâneas, cultivando a 
percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e 
o repertório imagético.  

Finalizar a peça artística produzida no encontro anterior. 

Com a aplicação do verniz spray, feito pelo Arte educador 

de cada turma. 

Em seguida, conhecer e apreciar as obras do artista Ivan 

Cruz 

https://www.youtube.com/watch?v=CUU4ad3sM_I 

Após conhecer as obras do artista, os alunos irão fazer 

um levantamento e discussão em sala sobre as 

brincadeiras que ele retratou, será interessante perguntar 

se as brincadeiras retratadas são as mesmas que eles 

fazem no dia a dia ou são diferentes? 

Dobre uma folha sulfite ao meio e peça que os alunos 

desenhem uma das obras de Ivan Cruz de uma lado da 

folha, e no outro lado uma brincadeira que eles brincam 

no seu dia a dia.  

Materiais:  

- Folha sulfite 

- Giz de cera colorido 

 

Desenho 

08 a 12/ago 

Experimentar a criação em artes visuais de modo 
individual, coletivo e colaborativo, explorando 
diferentes espaços da escola e da comunidade.  

Conforme estudado na aula anterior sobre o artista Ivan 

Cruz e suas obras sobre brincadeiras tradicionais infantis, 

os alunos irão brincar com algumas delas (amarelinha, 

bolinha de gude, dança das cadeiras, forca) 

As brincadeiras poderão ser realizadas na sala de arte, 
ou algum espaço mais amplo da escola, como quadra 
(caso não esteja sendo utilizada), pátios etc.  

Brincadeira 

https://www.youtube.com/watch?v=CUU4ad3sM_I
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15 a 19/ago 

Experimentar diferentes formas de expressão artística 
(desenho, pintura, colagem, quadrinhos, dobradura, 
escultura, modelagem, etc), fazendo uso sustentável 
de materiais, instrumentos, recursos e técnicas 
convencionais e não convencionais. 

Dentro do universo das cirandas folclóricas, os alunos 
irão realizar a atividade do caranguejo.  
O desenho será realizado com pintura em tinta guache na 
folha A4 Canson, utilizando as mãos para fazer o formato 
do caranguejo, o fundo da imagem será pintado com lápis 
de cor ou canetinhas hidrocor (segue a imagem do 
caranguejo nos anexos do planejamento).  
Materiais: 
- Folha papel canson A4 
- Tinta guache rosa 
- Lápis de cor ou canetinhas hidrocor (material do aluno) 

Pintura em tinta 

22 a 26/ago 

Experimentar diferentes formas de expressão artística 
(desenho, pintura, colagem, quadrinhos, dobradura, 
escultura, modelagem, etc), fazendo uso sustentável de 
materiais, instrumentos, recursos e técnicas 
convencionais e não convencionais. 

Desenvolver uma ciranda usando uma folha de papel 
sulfite. Dobre a folha em várias partes iguais, desenhe 
uma pessoa de braços abertos, em seguida faça o recorte. 
Peça para os alunos desenharem as roupas e as partes 
do corpo em cada pessoa desenhada. Pinte com 
canetinha ou lápis de cor. Por fim, cole as mãos da 
primeira e última pessoa. Segue a imagem no anexo do 
modelo a ser realizado.  
Materiais: 
- Folha sulfite 
- Lápis de cor ou canetinha hidrocor 
- Cola 
- Tesoura 

Recorte e colagem  

29/ago a 

02/set 

Experimentar diferentes formas de expressão artística 
(desenho, pintura, colagem, quadrinhos, dobradura, 
escultura, modelagem, etc), fazendo uso sustentável de 
materiais, instrumentos, recursos e técnicas 
convencionais e não convencionais. 

Apresentar aos alunos a artesã Maria Benedita Santos, 

conhecida como Dona Lili.  

Mostrar os slides do museu do folclore com as obras da 

artista e comentar um pouco sobre a sua vida.  

http://ociclodavida.artenovale.com.br/ 

Pedir que os alunos modelem pequenas esculturas assim 

como a artista fez, utilizando massinha de biscuit.  

Deixar os trabalhos secar na sala de arte para serem 

pintados na semana seguinte.  

Materiais:  

- Massinha de biscuit 

- Palito de dente e palito de sorvete (afim de dar apoio e 
ajudar a fazer os detalhes das esculturas).  

Modelagem 

http://ociclodavida.artenovale.com.br/
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05 a 09/set 

Experimentar diferentes formas de expressão artística 
(desenho, pintura, colagem, quadrinhos, dobradura, 
escultura, modelagem, etc), fazendo uso sustentável de 
materiais, instrumentos, recursos e técnicas 
convencionais e não convencionais. 

Continuando o conteúdo estudado na aula anterior sobre 
modelagem, os alunos irão nesta etapa pintar a 
esculturas realizadas de biscuit.  
Materiais:  
- Tinta guache (azul, verde, amarelo, vermelho, preto) 
- Pincel  

Pintura 

FERIADO 07 DE SETEMBRO   

 

 

 LISTA 

DE 

MATERIAL 

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

 40 Papel sulfite A4 75 gr folha 70  69 Tinta guache verde Pote 500 ml 100ml 

 22 Papel canson 180 gr folha  20  62 Tinta guache amarela Pote 500 ml 100ml 

 3 Cola branca líquida litro 50ml  63 Tinta guache azul Pote 500 ml 100ml 

 15 Massa de biscuit (branca) Pct 90 gr 05  67 Tinta guache preta Pote 500 ml 100ml 

  116 Palito de sorvete Unidade  10  70 Tinta guache vermelho Pote 500 ml 100ml 

   Tinta guache rosa Pote 500 ml 100ml   Palito de dente Caixa 1 

*para grupos de 10 alunos 

 

LISTA DE MATERIAIS PARA A PROPOSTA ARTÍSTICA VITRAL: (quantia necessária para cada unidade) 

 

PRODUTO UNID. MED. QUANT. 

LIXA 100 FL 10 

ACRILEX PRIMER 3 EM 1 BRANCO UNID 3 

TINTA ACRILICA FOSCA ACRILEX AZUL  100 ML UNID. 3 

TINTA ACRILICA FOSCA ACRILEX VERMELHO 100 ML UNID 3 

TINTA ACRILICA FOSCA ACRILEX VERDE 100 ML UNID 3 

VERNIZ FIXADOR ACRILFIX ACRILEX FOSCO AEROSOL 300 ML UNID 3 

STENCIL COM FRASE DIA DOS PAIS UNID 3 

CARIMBO/ALMOFADA/TINTA UND 1 
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ANEXOS: 

 

- https://www.todamateria.com.br/parlendas/ 

- https://www.youtube.com/watch?v=CUU4ad3sM_I 

- http://ociclodavida.artenovale.com.br/ 

- https://www.youtube.com/watch?v=jYufWk-PMLo 

- https://www.youtube.com/watch?v=cfe67kZUkKQ 

-   

https://www.todamateria.com.br/parlendas/
https://www.youtube.com/watch?v=CUU4ad3sM_I
http://ociclodavida.artenovale.com.br/
https://www.youtube.com/watch?v=jYufWk-PMLo
https://www.youtube.com/watch?v=cfe67kZUkKQ

