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Tema 

Folclore  

Lista de conteúdos prioritários 

 Construção 3d 

 Folclore/ Portinari 

 Folclore/ Tarsila do Amaral 

 Folclore/Dança 

 Folclore/Cantigas de Roda 

 Folclore/ Ivan Cruz 

 

 

Semana Procedimento de aula Orientações práticas 
Produto 

final 

27/jun a 

01/jul. 

(EF15AR03) Reconhecer e analisar a influência de 
distintas matrizes estéticas e culturais das artes visuais 
nas manifestações artísticas das culturas locais, 
regionais e nacionais. 
(EF15AR04) Experimentar diferentes formas de 

expressão artística (desenho, pintura, colagem, 

quadrinhos, dobradura, escultura, modelagem, 

instalação, vídeo, fotografia etc.), fazendo uso 

sustentável de materiais, instrumentos, recursos e 

técnicas convencionais e não convencionais. 

Nesta aula o Arte educador, continuará o contexto sobre folclore e 

apresentará Candido Portinari e suas obras. Após a contextualização, 

faremos uma releitura de uma de suas obras. Soltando Pipas. 

https://www.youtube.com/watch?v=HclcMNUVoPY – Vídeo sobre 
Portinari e o Folclore 
https://www.youtube.com/watch?v=UFUW-U0pC70  
 

Materiais:   

Folha Sulfite 

Canetinha 

Lápis de cor 

 

Folclore e Candido 

Portinari 

 

Responsável: Andreza Esquipe (Unidade): São Vivente 

 Ensino: Fund I Série: 2°ano Proposta: 3 Ano: 2022  
 

Planejamento Simplificado das Aulas de Arte 

https://www.youtube.com/watch?v=HclcMNUVoPY
https://www.youtube.com/watch?v=UFUW-U0pC70
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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) 

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. 

(EF15AR04) Experimentar diferentes formas de 

expressão artística (desenho, pintura, colagem, 

quadrinhos, dobradura, escultura, modelagem, 

instalação, vídeo, fotografia etc.), fazendo uso 

sustentável de materiais, instrumentos, recursos e 

técnicas convencionais e não convencionais. 

Finalizar a peça artística produzida no encontro anterior. 

Com a aplicação do verniz spray, feito pelo Arte educador 

de cada turma. 

Iniciaremos construindo uma pipa a partir da releitura que 

foi feita na aula passada. 

Materiais: 

2 varetas de bambu ou  

Fita adesiva colorida, 

Tesoura sem ponta, 

Papel de seda, 

Papel crepom (para a rabiola), 

Linha nº1 

Como Fazer: 
1) recorte o papel de seda em forma de quadrado, com 

aproximadamente 30cm 

2) cole um dos palitos na diagonal. 

3) Faça um arco com o outro palito e cole -o cruzando por cima do 

palito que já está colado. 

4) faça dois furinhos no lugar onde as duas varetas se cruzam (um furo 

de cada lado). 

5) passe a linha pelos buracos e, sem cortá-la, dê um nó. Amarre a 

linha para puxar a pipa a partir do nó. (mas deixe um espacinho) 

6) por último faça uma rabiola bem colorida, com o papel crepom (é 

só cortar umas tiras de papel crepom colorido) e depois é só amarrar 

na pipa (na parte de baixo da vareta reta). 

 

Folclore e Candido 
Portinari/ construção da 

pipa 

08 a 12/ago. 

(EF15AR04) Experimentar diferentes formas de 
expressão artística (desenho, pintura, colagem, 
quadrinhos, dobradura, escultura, modelagem, 
instalação, vídeo, fotografia etc.), fazendo uso 
sustentável de materiais, instrumentos, recursos e 
técnicas convencionais e não convencionais. 

Ainda falando sobre Portinari, daremos continuidade na 

construção da pipa. Ao finalizar, leve os alunos no pátio da 

escola para reproduzirem na prática a releitura de 

Portinari. 

 
 

Folclore e Candido 
Portinari/ construção da 

pipa 
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15 a 19/ago. 

(EF15AR04) Experimentar diferentes formas de 
expressão artística (desenho, pintura, colagem, 
quadrinhos, dobradura, escultura, modelagem, 
instalação, vídeo, fotografia etc.), fazendo uso 
sustentável de materiais, instrumentos, recursos e 
técnicas convencionais e não convencionais. 
(EF15AR03) Reconhecer e analisar a influência de 
distintas matrizes estéticas e culturais das artes visuais 
nas manifestações artísticas das culturas locais, 
regionais e nacionais. 
 

 

Nesta atividade, faremos uma releitura inspirada na obra 
de Ivan Cruz, através das cantigas de roda presentes no 
nosso folclore brasileiro. Afinal, o que são cantigas de 
roda?? São músicas que fazem parte do folclore brasileiro e, 
portanto, traduzem o conhecimento popular, passado ao longo 
de várias gerações. Além disso, como o nome sugere, o 
objetivo é que sejam cantadas em roda, com as mãos 
dadas e girando, em uma brincadeira simples, mas muito 
divertida. 

Após a contextualização, o Arte educador fará na prática 
algumas cantigas de rodas e apresentará a obra de Ivan 
Cruz e fará a releitura reproduzindo através do recorte de 
papel, imagens de pessoas em rodas. Solicite que os 
alunos desenhem e pintem, após isso colar sobre uma 
folha colorida. 
Link: 
 https://www.todamateria.com.br/cantigas-de-roda/  
Materiais: 
Folha sulfite 
Tesoura sem ponta 
Cola 
Folhas coloridas 

Folclore/ Cantigas de 
Roda  

22 a 26/ago. 

(EF15AR03) Reconhecer e analisar a influência de 
distintas matrizes estéticas e culturais das artes visuais 
nas manifestações artísticas das culturas locais, 
regionais e nacionais. 
(EF15AR08) Experimentar e apreciar formas distintas 
de manifestações da dança presentes em diferentes 
contextos, cultivando a percepção, o imaginário, a 
capacidade de simbolizar e o repertório corporal. 

 Nesta atividade, daremos continuidade à pratica da aula 
anterior. Recortando, criando as figuras e colando sobre a 
folha. Ao finalizar, faça a dobradura de casinhas com papel 
colorido e cole ao fundo. 

  

Folclore/ releitura de 
Ivan Cruz 

https://www.todamateria.com.br/cantigas-de-roda/
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29/ago. a 

02/set 

(EF15AR03) Reconhecer e analisar a influência de 
distintas matrizes estéticas e culturais das artes visuais 
nas manifestações artísticas das culturas locais, 
regionais e nacionais. 
(EF15AR04) Experimentar diferentes formas de 
expressão artística (desenho, pintura, colagem, 
quadrinhos, dobradura, escultura, modelagem, 
instalação, vídeo, fotografia etc.), fazendo uso 
sustentável de materiais, instrumentos, recursos e 
técnicas convencionais e não convencionais. 

O Arte educador apresentará mais um artista, Tarsila do 
Amaral, que apresenta suas formas. Através deste 
contexto trabalharemos na prática a construção de 
amarelinha em grupo. Ao final, peça que os alunos 
desenhem a brincadeira com os amigos. 
Apresente o vídeo para os alunos. 
Link: 
https://www.youtube.com/watch?v=Weke8MRxkos  

Materiais: 

Folha sulfite 
Canetinha hidrocor 
Lápis de cor 
Lápis grafite 
 

Folclore/ brincadeiras 

05 a 09/set 

(EF15AR03) Reconhecer e analisar a influência de 
distintas matrizes estéticas e culturais das artes visuais 
nas manifestações artísticas das culturas locais, 
regionais e nacionais. 

 

Dentro do contexto sobre o folclore, o Arte educador. 
Trabalhará com o auxilio das massinhas, uma releitura de Ivan 
Cruz.  
Material: 

Massinha de modelar 
Papel canson 

Folclore/ brincadeiras 

FERIADO 07 DE SETEMBRO                    FERIADO 07 DE SETEMBRO FERIADO 07 DE SETEMBRO 

 

 

 LISTA 

DE 

MATERIAL 

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

 23 Papel canson colorido pct 1    Varetas de bamboo para pipa  unid 20 

 36 Massinha de modelar cx 5  40 Folha sulfite A4 folha 40 

       Papel seda folha 10 

 92 Barbante n8 cru rolo 1   Linha nº 1 rolo 0,5 

  36 Papel crepom roxo folha 1  127 Tecido TNT vermelho metro 0,5 

*Para grupos de 10 alunos 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Weke8MRxkos
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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 
 

ANEXOS: 

     

 
 A 
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