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Tema 

No Mundo da Lua/ Gravidade Zero 

Lista de conteúdos prioritários 

  Conhecer filmes que abordam a conquista do espaço;  

 Estudar do impressionismo e entender de que forma este movimento artístico revolucionou as artes visuais;                                                    

  Refletir a relação entre arte e tecnologia;                                                                                                                                      

 Descobrir obras que dependem do uso diretamente da tecnologia.     

                                              

 

Semana Procedimento aula    Orientações práticas 
Produto 

final 

 

Responsável: Antônio  Esquipe (Unidade):  

 Ensino: Fundamental II Série: 8 Proposta: 3 Ano: 2022  
 

Planejamento Simplificado das Aulas de Arte 
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27/jun a 

01/ago. 

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. 
Relacionar as práticas artísticas às diferentes 
dimensões da vida social, cultural, política, 
histórica, econômica, estética e ética. 

No Mundo da Lua.  
Para essa aula o professor irá introduzir o termo “No 
Mundo da Lua” e também explicar o motivo da Lua 
ter sido fonte de inspiração para artistas de todos os 
tempos.  
O professor irá dar uma explanação sobre a primeira 
viagem do homem à lua. Além de comentar sobre a 
primeira obra cinematográfica de ficção cientifica da 
história “Viagem à Lua” direção do cineasta francês 
Georges Méliès.     
Mostrar aos alunos o início da história do cinema com 
o filme “Viagem à Lua”. 

O professor irá abrir um debate sobre as questões da 
página 2. Estimulando os alunos a interagir tentando 
despertar o pensamento crítico sobre a temática 
abordada.  
Buscando embasamento teórico sobre o assunto 
explanado. O professor poderá mostrar vídeos do 
youtube que contextualizam tal temática. Opções de 
vídeos que poderão auxiliar na proposta abordada:   
 
https://www.youtube.com/watch?v=S5dG3Skdq6U 
https://www.youtube.com/watch?v=oZTlnZWfyY8 
https://www.youtube.com/watch?v=polTLjlTa40 

Apreciação  

https://www.youtube.com/watch?v=S5dG3Skdq6U
https://www.youtube.com/watch?v=oZTlnZWfyY8
https://www.youtube.com/watch?v=polTLjlTa40


 

EP21 230621 

 

04 a 08/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. 

Nesta aula o professor irá dar início ao movimento 
Impressionista explanando suas principais 
características e seus principias artistas e obras. 
Explicando como nasce o movimento. Irá apresentar 
para a turma a tela: Impressão, Sol Nascente – do 
artista Claude Monet.  
O professor irá perguntar aos alunos: qual foi a 
primeira impressão ao olhar essa imagem, se já 
tinham visto uma paisagem assim, que elementos 
conseguem perceber nela?  
O professor poderá mostrar vídeos que 
contextualizam tal temática. Opções de vídeos que 
poderão auxiliar em tal atividade:   
  

https://www.youtube.com/watch?v=BfH0aq6gBWI 
https://www.youtube.com/watch?v=idwJGxXa1K4 

https://www.youtube.com/watch?v=FrxZE4XZmTc 

https://www.youtube.com/watch?v=pWREHn44_Pk 
 
 

Apreciação 

https://www.youtube.com/watch?v=BfH0aq6gBWI
https://www.youtube.com/watch?v=idwJGxXa1K4
https://www.youtube.com/watch?v=FrxZE4XZmTc
https://www.youtube.com/watch?v=pWREHn44_Pk
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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. 

Continuando a explanação da aula anterior o 
professor irá dar prosseguimento ao assunto 
abordado. Irá continuar a exibição dos vídeos da 
última aula.   
Após irá começar a explanação sobre o Círculo 
Cromático. Irá dar um embasamento teórico sobre a 
teoria das cores. Mostrando as cores 
complementares, cores primárias, cores secundárias, 
cores análogas e o círculo cromático.  
O professor irá propor como atividade que cada aluno 
desenhe e faça um círculo cromático. Após cada 
aluno irá fazer um desenho em que um será pintado 
com cores complementares e o outro com cores 
análogas.  
Para essa atividade serão necessários: lápis de 
escrever e borracha (material do aluno), além de 
folhas sulfites tamanho A4, lápis coloridos, canetinhas 
coloridas e régua (material fornecido ao aluno).  
 

https://www.youtube.com/watch?v=RbGolmcIhqo 
https://www.youtube.com/watch?v=etgsOqCbobE 
https://www.youtube.com/watch?v=Kskd0ircZb8 

Círculo Cromático 

18 a 22/jul. Recesso – Escolar    

25 a 29/jul. Recesso - Escolar   

https://www.youtube.com/watch?v=RbGolmcIhqo
https://www.youtube.com/watch?v=etgsOqCbobE
https://www.youtube.com/watch?v=Kskd0ircZb8
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01 a 05/ago. 

Desenvolver processos de criação em artes visuais, 
com base em temas ou interesses artísticos, de modo 
individual. 

Continuando a explanação da aula anterior o 
professor irá dar prosseguimento ao Movimento 
Impressionista mostrando diversas obras artísticas 
desse movimento. Com isso, o Professor irá propor 
um trabalho que cada aluno deverá escolher uma 
obra impressionista para fazer uma releitura. Para 
isso, peça que cada aluno pesquise e escolha uma 
obra impressionista para fazer.  
 
Para essa atividade serão necessários: lápis de 
escrever e borracha (material do aluno), uma folha 
canson tamanho A4, lápis coloridos, giz de cera, giz 
pastel seco e giz pastel oleoso (material fornecido ao 
aluno).     
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=J7GC66d4LHg 
https://www.youtube.com/watch?v=XFtpbdg5R-8 
(dica para a atividade)  
 

Releitura 
Impressionista 

https://www.youtube.com/watch?v=J7GC66d4LHg
https://www.youtube.com/watch?v=XFtpbdg5R-8
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08 a 12/ago. 

Desenvolver processos de criação em artes visuais, 
com base em temas ou interesses artísticos, de modo 
individual. 

Nesta aula o professor irá responder junto aos alunos: 
Organize as Ideias da página 6. De forma a 
relembrar o conteúdo trabalhado até o momento. 
Após o professor irá propor uma atividade a cada 
aluno. Cada aluno irá confeccionar três versões de 
uma produção artística alterando o material utilizado 
em cada uma das versões.    
 
Para essa atividade serão necessários: uma folha 
canson tamanho A3 140g, pincel, tinta guache, giz 
pastel oleoso (ou giz de cera), cotonetes e lápis de cor 
(material fornecido ao aluno), além de lápis de 
escrever e borracha (material do aluno).    
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=XNt1rcuh_ZQ 
(dica para a atividade)  
 

Obra impressionista 
com materiais 

distintos. Três versões 
da mesma imagem.   

15 a 19/ago. 

Desenvolver processos de criação em artes visuais, 
com base em temas ou interesses artísticos, de modo 
individual fazendo uso de materiais distintos. 
Dialogando com princípios conceituais, proposições 
temáticas, repertórios imagéticos na criação da 
produção visual. 

Nesta aula o professor irá mostrar as possibilidades 
de fazer arte no espaço. Irá apresentar um poema 
escrito por uma astronauta. Relatar a diferença entre 
Low–tech e high-tech e fazer uma leitura da página 
18.  
O professor irá propor uma atividade a cada aluno. 
Levando em conta a tecnologia entre Low–tech e 
high-tech. Cada aluno irá criar um trabalho artístico. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=EcIP3maTgH8 

 

Trabalhos artístico  

Low–tech e high-tech 

https://www.youtube.com/watch?v=XNt1rcuh_ZQ
https://www.youtube.com/watch?v=EcIP3maTgH8
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22 a 26/ago. 

Identificar e manipular diferentes tecnologias e recursos 
digitais para acessar, apreciar, produzir, registrar e 
compartilhar práticas e repertórios artísticos, de modo 
reflexivo, ético e responsável. 
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. 

Para esta aula o professor irá dar início a História da 
Dança Moderna, explanando suas características e 
sua principal expoente Isadora Duncan. O professor 
poderá mostrar vídeos do youtube que 
contextualizam tal temática. 
Logo abaixo possui opções de vídeos que poderão 
auxiliar o professor em tal atividade.  
Após o professor irá propor aos alunos a execução da 
atividade da página 20. De forma adaptada cada 
aluno irá criar uma dança moderna, buscando 
inspiração em diferentes elementos para se mover. 
Buscando diferentes níveis, planos, velocidades, 
pesos, fluência. Buscando diferentes formas de se 
mover. Cada aluno irá criar uma coreografia.     
    
https://www.youtube.com/watch?v=qM4bWdq2m-c  
https://www.youtube.com/watch?v=UVsR57Soz_4 
https://www.youtube.com/watch?v=3DzqL6ynh0Q 
https://www.youtube.com/watch?v=Kq2GgIMM060 

Dança Moderna 

https://www.youtube.com/watch?v=qM4bWdq2m-c
https://www.youtube.com/watch?v=UVsR57Soz_4
https://www.youtube.com/watch?v=3DzqL6ynh0Q
https://www.youtube.com/watch?v=Kq2GgIMM060
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29/ago. a 

02/set 

Experimentar e analisar diferentes formas de expressão 
artística (desenho, pintura, colagem, quadrinhos, 
dobradura, escultura, modelagem, instalação, vídeo, 
fotografia, performance etc.). 

 

Para esta aula o professor irá explicar o motivo de um 
LP, 118 fotografias, saudações em 54 idiomas ter 
deixado o sistema solar. Irá explicar aos alunos o 
conteúdo das páginas 22, 23 e 24. 
Antes de propor a atividade da página 25. 
Individualmente cada aluno irá pensar em uma 
mala que queira abrigar itens. Essa mala será 
enviada ao espaço e terá que contar a um 
extraterrestre como é a vida na Terra. A mala deverá 
possuir apenas 10 itens e a cada item selecionado 
escreva o motivo da escolha. Escreva um breve texto 
apresentando a composição para a turma. Você 
também poderá fotografar cada etapa do processo e 
deixar tudo registrado. Dê um nome para a sua mala.     
 

Para essa atividade o professor irá necessitar de lápis 
de escrever (material do aluno) papel sulfite A4 75g 
(material fornecido ao aluno).  
 
 

Mala espacial  
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05 a 09/set 

Experimentar e analisar diferentes formas de expressão 
artística (desenho, pintura, colagem, quadrinhos, 
dobradura, escultura, modelagem, instalação, vídeo, 
fotografia, performance etc.). 

 
O oitavo ano será responsável pela curadoria do 
Festival das Artes da escola. Cada turma do Ensino 
Fundamental – Anos Finais (sexto, sétimo, oitavo e 
nono anos) desenvolve, ao longo do ano letivo, as 
mais diversas produções artísticas. Com o professor, 
vocês vão levantar quais foram essas produções e 
selecionar algumas 
delas para fazer parte do festival. 
 
Lembrem-se: uma boa curadoria significa uma 
seleção criteriosa do que fará parte do festival. Para 
isso, sigam este passo a passo: 

1. Façam um levantamento, com cada turma, do 
que eles têm disponível para ser apresentado 
no festival. 

2. Com esses dados, analisem os materiais 
disponíveis com os seguintes critérios: O que 
eles têm em comum? E de diferente? É possível 
estabelecer algum tipo de relação entre eles? 
Qual? 

3. Usem a criatividade para criar alguns temas 
possíveis para o evento, com base nas 
respostas do passo anterior. 

 
4. Tentem responder à seguinte questão: Assistir 

a um determinado trabalho selecionado ajuda a 
ampliar os sentidos de outro que também está 
na programação? Se sim, como isso acontecerá 
na exposição de vocês? 

5. Pensem: Qual o melhor espaço para receber o 
evento e como é possível organizá-lo para 
potencializar o desenvolvimento do tema 
escolhido? E o melhor dia e horário?  

6. Entre as propostas que surgirem, avaliem qual 
é a melhor e mãos à obra para dar forma ao 

Festival de Artes 
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festival! Lembrem-se: é a equipe de curadoria 
que convida os artistas selecionados e é 
também responsável por produzir um texto 
contextualizando a exposição. 

FERIADO 07 DE SETEMBRO   

 LISTA 

DE 

MATERIAL 

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

 22 Papel canson branco A4 140g/m2  Folha    20  
62 

Tinta guache amarelo 
 

Pote 

500ml 
100ml 

 11 Giz pastel seco  Caixa     3  
63 

Tinta guache azul  
Pote 

500ml 
100ml 

 40 Papel sulfite A4 75g Folha    30  
64 

Tinta guache branco  
Pote 

500ml 
100ml 

 26 Papel cartão branco  Folha    10   
65 

Tinta guache laranja  
Pote 

500ml 
100ml 

  96 
Cotonete 
 

Caixa c/75     0,25  
66 

Tinta guache marrom  
Pote 

500ml 
100ml 

  21 Papel canson branco A3 140g/m2 Folha      10  
67 

Tinta guache preto  
Pote 

500ml 
100ml 

       
68 

Tinta guache roxo  
Pote 

500ml 
100ml 

       
69 

Tinta guache verde  
Pote 

500ml 
100ml 

       
70 

Tinta guache vermelho  
Pote 

500ml 
100ml 

           

           

*para grupos de 10 alunos 
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ANEXOS: 

 

     
Círculo Cromático  
 

 

                 

 

 
Três versões/técnica impressionista  
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   Releitura impressionista  
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Releitura impressionista 
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   Releitura impressionista 
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                                                  Mala Espacial                                                                                              

 

                             
Trabalhos artístico Low–tech e high-tech 


