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Tema 

Folclore 

Lista de conteúdos prioritários 

 

 Construção 3D 

  Arte Kusiwa 

  Releituras 

 Construção de brinquedos 

 Danças folclóricas 

 

Semana Procedimento de aula Orientações práticas 
Produto 

final 

 

Responsável: Andreza Esquipe (Unidade): São Vicente 

 Ensino: Fund. I Série: 3º ano Proposta: 3 Ano: 2022  
 

Planejamento Simplificado das Aulas de Arte 
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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. 
 

Faremos uma brincadeira, seguindo a obra de Ivan Cruz. 
O Arte educador, apresentará o vídeo para que os alunos 
possam conhecer o artista, em seguida faremos uma 
contextualização e uma releitura usando brincadeiras e 
cantigas de rodas antigas. Professor, se organize e solicite 
aos alunos que levem seus brinquedos favoritos. Ao final, 
peça que criam através de desenhos, o seu brinquedo 
favorito. 
Link: 
https://www.youtube.com/watch?v=W9YpAR9xD2U   
Materiais:  
Folha sulfite 
Lápis de cor 
Lápis grafite 
Canetinha hidrocor 
 

Brincadeiras/ Ivan Cruz 

https://www.youtube.com/watch?v=W9YpAR9xD2U
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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. 
Os estudantes conhecerão um pouquinho sobre Alfredo 
Volpi e através de recorte e colagem, construiremos um 
painel.  
Para conhecimento dos alunos, assista ao vídeo que 
apresenta a obra do artista. 
Link: 
https://www.youtube.com/watch?v=sh98BczvDqA  
Materiais: 
Papel Paraná 
Papeis colorido 
Folha sulfite branca 
 

Releitura Alfredo Volpi 

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. 

Continuaremos na construção do painel, com a releitura de 
Volpi. 

Construção de um painel 
– Bandeirinhas de Volpi 

15 a 19/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. 

(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. 

Após a contextualização do tema folclore.  
Representaremos o tema com uma releitura de Thais 
Gomez – Volta Brasileira. 
Material: 
Papel canson A3 

Lápis grafite 

Lápis de cor aquarelável 

 

Releitura 

https://www.youtube.com/watch?v=sh98BczvDqA
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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. 

(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 daremos continuidade na releitura Volta 
Brasileira de Thais Gomez. 

Releitura  

29/ago. a 

02/set 

(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, construiremos um brinquedo. Vai e vem. 
Continuação da atividade da aula passada, construiremos 
um brinquedo com materiais reciclados 
Materiais: 
 Barbantes 3 metros de cumprimento 
4 palitos de churrasco 
Papel colorido 
Lantejoulas amarelas 
Cola  
tesoura 
 (solicitar aos alunos) 
2 Garrafas Pet já cortada ao meio 
2 rolos de papelão 

Construção de um 
brinquedo 

05 a 09/set 

(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 professor dará continuidade na atividade, 
iniciada na aula anterior, terminando de construir o 
brinquedo. Ao terminar, leve a turma para brincar no pátio 
da escola. 

Construção de um 
brinquedo 

 FERIADO 07 DE SETEMBRO FERIADO 07 DE SETEMBRO 
FERIADO 07 DE 

SETEMBRO 

 

 

 LISTA 

DE 

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

 40 Folha sulfite A4 75gr. folha 40  03 Cola branca líquida litro 100ml 
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MATERIAL  305 Barbante cru rolo 0,5  114 Palito de churrasco unidade 20 

 23 Papel  colorido A4 CANSON  pacote 1  41 Papelão paraná folha 3 

  
111 

Lantejoulas coloridas pequenas 1 de 

cada cor 

Pote 

10g 
5  

21 Papel canson A3 180g/m2 
folha 20 

           

*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 
 

 

ANEXOS: 
 

 

 

     ( Volpi) 
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