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Tema 

- Folclore 

Lista de conteúdos prioritários 

 Construção 3D 

 Confeccionar uma parlenda 

  Brincadeiras folclóricas e cantigas de roda 

  Tirinha 

  Modelagem 

 Construção de um boi de mamão  

 Arte naïf 

 

Semana Procedimento de aula Orientações práticas 
Produto 

final 

 

Responsável: Ricardo Rufino  Esquipe (Unidade): Itapema  

 Ensino: Fundamental I Série: 4 Proposta: 3 Ano: 2022  
 

Planejamento Simplificado das Aulas de Arte 
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27/jun a 

01/ago 

Identificar e apreciar formas distintas das artes visuais 

tradicionais e contemporânea, cultivando a percepção, 

o imaginário, a capacidade de simbolizar e o repertório 

imagético.  

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. 

Parlendas 

Explicar o que são parlendas (As Parlendas são rimas 

infantis que divertem as crianças, ao mesmo tempo que 

trabalham com a memorização e a fixação de alguns 

conceitos. Segundo estudiosos, as parlendas servem 

como sistemas educativos que fazem parte da literatura 

popular oral e do folclore brasileiro). Pedir para que os 

alunos construam uma parlenda e em seguida faça a sua 

ilustração. 

Materiais:  

- Folha Sulfite 

- Lápis de cor e canetinhas hidrocor (material do aluno) 

Confecção de uma 

parlenda 

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 
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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 
  

29/jul 
TÉRMINO DO RECESSO ESCOLAR/ FÉRIAS DE 
INVERNO 

  

01 a 05/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 

Finalizar a peça artística produzida no encontro anterior. 

Com a aplicação do verniz spray, feito pelo Arte educador 

de cada turma. 

Tirinha 
Os alunos possuem um grande repertório sobre lendas 
folclóricas, e seus personagens. Antes de desenvolver a 
atividade relembre com eles algumas destas.  
Peça para que os alunos façam uma tirinha com 5 
quadrinhos, podendo ser na horizontal ou vertical. Deverão 
contar uma breve história utilizando apenas personagens 
folclóricos.  
Materiais:  
- Régua 
- Folha Sulfite 
- Lápis de cor  

Desenho  
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08 a 12/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. 

Relembrar sobre como as cantigas de roda estão 
presentes no folclore brasileiro. Propor aos alunos dessa 
vez que construam uma ciranda utilizando massinha de 
modelar, segue a imagem para mostrar durante a aula.  
http://3.bp.blogspot.com/-
P4dS7QWuJ1o/Tg56oF8KIDI/AAAAAAAAAIw/3EkQqUNT
9uc/s1600/Esculturas.jpg 
Materiais: 
- Massinha de modelar 
- Estecas para modelagem  

Modelagem  

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. 

 Brincadeiras folclóricas e cantigas de roda 

Apresentar aos alunos algumas brincadeiras folclóricas, 

que muitos deles conhecem por sinal, como batata quente, 

morto vivo, telefone sem fio, detetive e ciranda. Após 

brincar, finalize a aula mostrando algumas canções de 

roda, e façam uma na sala.  

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

 

Brincadeiras Folclóricas 

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. 

Contextualizar com os alunos sobre a lenda do Saci, 
podendo mostrar um breve vídeo sobre o tema.  
 https://www.youtube.com/watch?v=um1WHr1ejow 
Realizar em seguida a dobradura em folha sulfite do 
personagem Saci. Segue a imagem no anexo do passo a 
passo. Depois é só desenhar o rosto e fazer a pintura. 
Materiais:  
- Folha Sulfite 
- Lápis de cor e canetinhas hidrocor (material do aluno) 
- Tesoura e cola (material do aluno)  

Dobradura 

http://3.bp.blogspot.com/-P4dS7QWuJ1o/Tg56oF8KIDI/AAAAAAAAAIw/3EkQqUNT9uc/s1600/Esculturas.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-P4dS7QWuJ1o/Tg56oF8KIDI/AAAAAAAAAIw/3EkQqUNT9uc/s1600/Esculturas.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-P4dS7QWuJ1o/Tg56oF8KIDI/AAAAAAAAAIw/3EkQqUNT9uc/s1600/Esculturas.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=jYufWk-PMLo
https://www.youtube.com/watch?v=um1WHr1ejow
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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. 

 Explicar aos aluno o que é arte naïf 
Texto: https://www.todamateria.com.br/arte-naif/ 
Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=xQh0FPoWvTk 
Para finalizarmos os conteúdos sobre folclore, os alunos 
farão um desenho utilizando técnicas da arte naïf 
(inexistência da perspectiva, cores fortes e alegres etc). 
Deverá ser retratado tudo o que foi estudado sobre 
folclore, como lendas, brincadeiras folclóricas e danças 
de roda.  
Materiais: 
- Folha sulfite 
- Lápis de cor de canetinha hidrocor (material do aluno)  

Desenho 

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. 

Durante está aula o aluno deverá terminar o desenho 
sobre a arte naïf realizado na aula anterior.  Caso sobre 
um tempo de aula o professor poderá pedir aos alunos 
que façam um resumo de tudo que foi estudado durante a 
proposta.  

Quebra-cabeça 

FERIADO 07 DE SETEMBRO   

 

 

 LISTA 

DE 

MATERIAL 

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

 40 Papel sulfite A4 75 gr Folha 80  22 Papel canson 180 gr  Folha 40 

 16 
Massinha de modelar 
 

Cx com 12 5      

*para grupos de 10 alunos 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.todamateria.com.br/arte-naif/
https://www.youtube.com/watch?v=xQh0FPoWvTk
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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: 

 

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

- https://i0.wp.com/www.historiadasartes.com/wp-content/uploads/2017/09/m_1924_a_cuca-492x400.jpg?fit=500%2C407&ssl=1 

- https://www.youtube.com/watch?v=um1WHr1ejow 

- https://www.youtube.com/watch?v=pWT3dF98rpw 

- https://www.youtube.com/watch?v=xQh0FPoWvTk 

-  

https://www.youtube.com/watch?v=jYufWk-PMLo
https://i0.wp.com/www.historiadasartes.com/wp-content/uploads/2017/09/m_1924_a_cuca-492x400.jpg?fit=500%2C407&ssl=1
https://www.youtube.com/watch?v=um1WHr1ejow
https://www.youtube.com/watch?v=pWT3dF98rpw
https://www.youtube.com/watch?v=xQh0FPoWvTk
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