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Tema 

Ideal de beleza e Contribuições Gregas para a arte 

Lista de conteúdos prioritários 

  Os desafinados também têm coração 

  Heróis que vieram da Grécia 

 

Semana Procedimento de aula Orientações práticas 
Produto 

final 

 

Responsável: Francieli Tramontini Esquipe (Unidade): São Vicente 

 Ensino: Fundamental II Série: 6 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. 

Peça que os alunos façam uma leitura crítica da obra de 
Fernando Botero Crianças de Vellecas. (página 02) e 
façam uma lista de coisas que contenha 10 coisas que 
acham feio e 10 coisas que consideram belo. Para a lista, 
entregue meia folha sulfite para cada aluno, solicite que 
com a folha na horizontal dobrem a folha e abram 
novamente para utilizar a marcação de duas partes. De 
um lado devem escrever “belo” e do outro “feio” e abaixo 
os itens de cada lista. Sugira que não escrevam nomes 
de pessoas, apenas seu gosto pessoal. A lista não deve 
ser divulgada.  
 

  Explique o que é “Estética”, que surgiu na Grécia Antiga 

e desde lá existe a busca de um “Ideal de beleza”, 

debatam sobre este tema. Peça que os alunos guardem 

esta lista dentro da apostila de arte pois irão rever seus 

conceitos nas próximas aulas.  

 Sugira que façam dois desenhos, um do que consideram 

belo e outro do que consideram feio. Entregue uma folha 

sulfite para cada aluno, solicite que com a folha na 

horizontal dobrem a folha e abram novamente para 

utilizar a marcação de duas partes. 

Apresente o PowerPoint Museu da Arte Feia PowerPoint 
Museu da Arte Feia 
https://docs.google.com/presentation/d/1BvzBiUZuX2qG_
DfS-rFzYkBDUOsm9xJg/edit 
Materiais da aula: 02 folhas papel sulfite A4, 75g 
                              Lápis 2B (Material do aluno) 

                              Borracha (Material do aluno) 

                              Lápis de cor (Material do aluno) 

 Solicitar que os alunos tragam revistas para recorte com 

imagens de pessoas, tesoura e cola para a próxima aula. 

 

Desenho e lista “belo” e 

“feio” 

https://docs.google.com/presentation/d/1BvzBiUZuX2qG_DfS-rFzYkBDUOsm9xJg/edit
https://docs.google.com/presentation/d/1BvzBiUZuX2qG_DfS-rFzYkBDUOsm9xJg/edit
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04 a 08/jul. 

Pesquisar e analisar diferentes estilos visuais, 

contextualizando-os no tempo e no espaço. 

 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. 

Analisar os elementos constitutivos das artes visuais 

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

dimensão, espaço, movimento etc.) na apreciação de 

diferentes produções artísticas. 

Inicie a aula com as questões trazidas na página 2, 

solicite que os alunos respondam e debatam sobre o 

tema. Apresente a música, Desafinado, mencione o 

movimento bossa nova, na página 3.  

 Música “Desafinado”, de João Gilberto 
https://www.youtube.com/watch?v=g6w3a2v_50U 
 

Relacione beleza e perfeição Grega de retratar o corpo 

humano com a escultura Doríforo X Vênus de Willendorf.  

(páginas 04 e 05) Explique os conceitos de Harmonia, 

Simetria e Proporção. 

Vídeo Vênus de Willendorf; 
https://www.youtube.com/watch?v=w-_T5vKrB70 
 

Realize um debate a partir dos questionamentos da seção 

“Troca de Ideias” da página 6. 

 Apresentar obra e vida do artista Fernando Botero. 

(Páginas 06 e 07) 

Apresente o vídeo do Museu Fernando Botero destaque as 

características das obras, apresente também o vídeo 

seguinte. 

Museu Fernando Botero e vídeo com obras: 
https://www.youtube.com/watch?v=hbVcUSjRXRk  
https://www.youtube.com/watch?v=dOLUzZaEYF8 
 
 
Entregue uma folha sulfite para cada aluno e solicite que 

criem a colagem crítica com recorte e colagem de revistas, 

dos padrões expostos e da pressão que estes padrões 

podem gerar a quem se submete a eles.   

 

Recorte e colagem  

https://www.youtube.com/watch?v=g6w3a2v_50U
https://www.youtube.com/watch?v=w-_T5vKrB70
https://www.youtube.com/watch?v=hbVcUSjRXRk
https://www.youtube.com/watch?v=dOLUzZaEYF8
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11 a 15/jul. 

Analisar os elementos constitutivos das artes visuais 

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

dimensão, espaço, movimento etc.) na apreciação de 

diferentes produções artísticas. 

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. 

 

Finalizar a atividade da aula anterior expondo os 
trabalhos lado a lado e realizar um debate sobre os ideais 
de beleza impostos pela sociedade. Propor um momento 
de troca de ideias sugerido na página 6. Instigando os 
alunos a expor se já se sentiram preso a estes conceitos. 
 

Façam a leitura da página 7 sobre as modelos “Plus Size” 

e apresente a entrevista de vencedoras do concurso “Miss 

Plus Size” que relata a aceitação do corpo revendo os 

padrões impostos pela sociedade.  

Vídeo entrevista vencedoras “Plus Size” 
https://www.youtube.com/watch?v=n34ODvBxy5Y 
 

 
 

Recorte e colagem 

18 a 22/jul. RECESSO ESCOLAR RECESSO ESCOLAR   

25 a 29/jul. RECESSO ESCOLAR RECESSO ESCOLAR  

https://www.youtube.com/watch?v=n34ODvBxy5Y
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01 a 05/ago. 

Relacionar as práticas artísticas às diferentes 
dimensões da vida social, cultural, política, histórica, 
econômica, estética e ética. Analisar aspectos 
históricos, sociais e políticos da produção artística, 
problematizando as narrativas eurocêntricas e as 
diversas categorizações da arte (arte, artesanato, 
folclore, design etc.). 

Apresente a artista paulistana Evelyn Queiróz. (página 7) 

- Mostrar as suas obras de Grafite. (Página 08) 

Apresente obras de lambe – lambe da Artista Evelyn 

Queiróz (página 08).  

 

 Mostre como a mídia influencia os conceitos estéticos, 

apresentando os vídeos sugeridos. 

 

Solicite que os alunos criem um lambe-lambe 

apresentando através de uma frase, algo que gostariam de 

dizer ao mundo seja sobre padrão de beleza, seja sobre o 

seu corpo ou sobre a vida. 

 Vídeo sobre a artista Evelyn Queiróz 

https://www.youtube.com/watch?v=jAQ5okBliKI 
 
Instigue-os a compartilhar se algum momento sentiu essa 
pressão e como lidaram com ela. 
 Os lambe-lambe devem ser feitos em sulfite A4 140g e 
canetinhas coloridas. Primeiramente escrito com lápis e 
depois feito o contorno com canetinha. Exemplos anexo 
1. 
Se for possível, exponha na unidade. 
Materiais da aula: 01 folha papel A4, 180g 
                              Lápis 2B (Material do aluno) 

                              Borracha (Material do aluno) 

                              Lápis de cor (Material do aluno) 

                              Canetinhas coloridas (Material do 

aluno) 

  

 

Lambe-lambe 

https://www.youtube.com/watch?v=jAQ5okBliKI
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08 a 12/ago. 

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. 
Explorar e analisar, criticamente, diferentes meios e 
equipamentos culturais de circulação da música e do 
conhecimento musical. 

Finalização dos lambe-lambes criados na aula anterior. 
Se possível expor na unidade.  
Apresentar a artista Mart’nália com a interpretação da 
música “Filosofia” e debater sobre as particularidades que 
torna sua voz especial, acompanhe a leitura da página 9.  
( https://www.youtube.com/watch?v=gUnh65m4sGg)  
 
Solicitar que os alunos resolvam as questões da página 
12, apresentar a música “Lenda do Pégaso” 
( https://www.youtube.com/watch?v=TfQqk9E9QLo ),  
acompanhar a leitura da letra da música na página 13, 
solicitar que os alunos resolvam a questão e fazer a 
correção das páginas 12 e 13.  
 

Apreciação musical e 
questões 

15 a 19/ago. 

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. 
Pesquisar e analisar diferentes estilos visuais, 
contextualizando-os no tempo e no espaço. 
Analisar situações nas quais as linguagens das artes 
visuais se integram às linguagens audiovisuais 
(cinema, animações, vídeos etc.), gráficas (capas de 
livros, ilustrações de textos diversos etc.), 
cenográficas, coreográficas, musicais etc. 

Apresente o vídeo com o contexto histórico sobre a 
Grécia Antiga Grécia, Grandes civilizações, parte 1 e 2.  
Apresente a arte dos vasos gregos (imagem anexo 2), 
mostre no quadro como desenhar um vaso (modelo no 
anexo 3) e peça que o desenhem em pedaço de papel 
pardo (Aproximadamente na medida da folha A4), na 
vertical, ocupando toda extensão da folha e que, assim 
como os gregos decorem o desenho de cenas do seu 
próprio cotidiano.  
Destaque alguns heróis Gregos, suas histórias e 
aventuras páginas 14 e 15. 
 Instigue-os a falar o que já conhecem e o que mais 
gostam sobre mitologia grega. 
Vídeo – Grécia, Grandes civilizações, parte 1 e 2.  
https://www.dailymotion.com/video/x2p80mg 
Materiais da aula: Lápis 2B (Material do aluno) 

                              Borracha (Material do aluno) 

                              Lápis de cor (Material do aluno) 

                              Papel pardo na medida da folha A4 
 
Solicite para próxima aula: Revistas para recorte. 

Desenho vasos gregos 

https://www.youtube.com/watch?v=gUnh65m4sGg
https://www.youtube.com/watch?v=TfQqk9E9QLo
https://www.dailymotion.com/video/x2p80mg
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22 a 26/ago. 

Analisar os elementos constitutivos das artes visuais 
(ponto, linha, forma, direção, cor, tom, escala, 
dimensão, espaço, movimento etc.) na apreciação de 
diferentes produções artísticas. 

Explique que a simetria era um dos fatores que garantiam 
a perfeição das esculturas gregas, mostre que no rosto 
humano há simetria e proponha a seguinte atividade: 
Peça que recortem da revista um rosto humano, de 
frente. Peça que dobrem a imagem exatamente no meio, 
na vertical. Recortem em cima da linha da dobra, 
recortem. Colem a metade do rosto na sulfite e desenhem 
a outra metade. (exemplo anexo 4) A imagem do rosto 
deve ser media ou, de preferência, grande.  
Caso haja dificuldade para encontrarem o rosto, dois 
colegas podem dividir, cada um com uma metade.  
Ao finalizar, apresentem suas criações aos colegas. 
Materiais da aula: Folha A4 75g 
                              Lápis 2B (Material do aluno) 

                              Borracha (Material do aluno) 

                              Lápis de cor (Material do aluno) 

                              Tesoura (Material do aluno) 
                              Cola (Material do aluno) 
                              Revistas (Material do aluno) 

Desenho de observação- 
Simetria  

29/ago. a 

02/set 

Reconhecer e apreciar artistas e grupos de teatro 
brasileiros e estrangeiros de diferentes épocas, 
investigando os modos de criação, produção, 
divulgação, circulação e organização da atuação 
profissional em teatro. 
Identificar e analisar diferentes estilos cênicos, 
contextualizando-os no tempo e no espaço de modo a 
aprimorar a capacidade de apreciação da estética 
teatral. 
Explorar diferentes elementos envolvidos na 
composição dos acontecimentos cênicos (figurinos, 
adereços, cenário, iluminação e sonoplastia) e 
reconhecer seus vocabulários. 

Apresente o surgimento do teatro, página 17 a 19. 
Apresente os dramaturgos Gregos: 
 https://spedigital.editorapositivo.com.br/IMP/63/ALA18/ 
Animação: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=18&v=Jy
8vS4MPiZI&feature=emb_logo 
Solicite que a turma realize uma leitura dramática da 
adaptação da peça “O Ciclope” utilizando o texto do 
material de apoio. Para a prática teatral mencione a 
importância da entonação e da dramatização no teatro. 
 

Leitura Dramática- 
Teatro 

https://spedigital.editorapositivo.com.br/IMP/63/ALA18/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=18&v=Jy8vS4MPiZI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=18&v=Jy8vS4MPiZI&feature=emb_logo
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05 a 09/set 

Analisar e experimentar diferentes elementos (figurino, 
iluminação, cenário, trilha sonora etc.) e espaços 
(convencionais e não convencionais) para composição 
cênica e apresentação coreográfica. Experimentar e 
analisar os fatores de movimento (tempo, peso, fluência 
e espaço) como elementos que, combinados, geram as 
ações corporais e o movimento dançado. Investigar e 
experimentar procedimentos de improvisação e criação 
do movimento como fonte para a construção de 
vocabulários e repertórios próprios. 

Solicite que se organizem em grupos de três alunos e 
criem uma improvisação teatral que represente uma 
tragédia ou uma comédia e apresentem para a turma. 
Proponha a atividade da página 23 “O coro foge do 
Minotauro”  
Solicite que os alunos façam as questões das páginas 24 
e 25 e corrija. 
Materiais da aula: Balões da mesma cor (um para cada 
aluno) 
 

Jogos Teatrais 

 
Analisar os elementos constitutivos das artes visuais 

(ponto, linha, forma, direção, cor, tom, escala, 
dimensão, espaço, movimento etc.) na apreciação de 

diferentes produções artísticas. 

Apresente o vídeo e explique sobre a importância das 
máscaras no teatro grego. Uso das máscaras no teatro 
grego: 
 https://www.youtube.com/watch?v=6MoOiR4e1co 
Mostre a imagem anexo 5.  
Entregue uma folha A4 140g, sugira que criem duas 
máscaras, uma representando de um lado “comédia” e 
outra que represente o lado “tragédia”, peça para cortarem 
a parte dos olhos deixando este espaço vazado. Solicite 
que pintem com lápis de cor, decorando devidamente 
cada máscara e depois recortem as máscaras  
Na máscara “comédia” sugira que façam desenhos 
divertidos, que representem tudo que há de mais legal, 
belo e divertido na personalidade de cada aluno. 
Na máscara “tragédia” que coloquem elementos que 
representem a parte mais triste e chata da personalidade 
de cada um. 
 
Materiais da aula: Folha A4 180g 
                              Lápis 2B (Material do aluno) 

                              Borracha (Material do aluno) 

                              Lápis de cor (Material do aluno) 

                              Tesoura (Material do aluno) 

Desenho e recorte- 
Máscaras  

 
FERIADO 07 DE SETEMBRO 

 
  

 

https://www.youtube.com/watch?v=6MoOiR4e1co
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 LISTA 

DE 

MATERIAL 

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

 40 Papel sulfite A4 75g folha 30      

 22 Papel canson branco A4 180g/m2 folha 20      

  Balão verde n° 7 unidade 10      

          

*Para grupos de 10 alunos 

 

ANEXOS: 
Anexo 1: 

 
 

 
Anexo 2: 
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Anexo 3:  
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Anexo 4: 
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Anexo 5:  
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