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Responsável: Matheus Camilo Equipe (Unidade): Itajaí - São Vicente 

 Ensino: Fundamental I Série: 5 Proposta: 3 Ano: 2022  
 

 

Tema 

Pensar a cultura e jogos folclóricos Brasileiros. Conhecer as diversas representações visuais, musicais e interpretativas relacionadas aos contos 

populares, festas e jogos. 

 

 

Lista de conteúdos prioritários 

● Construção 3D 

●  Cultura do Folclore 

●  Danças e jogos populares 

●  Artes visuais, moda e escultura 

 

 

Semana Procedimento de aula Orientações práticas 
Produto 

final 

Planejamento Simplificado das Aulas de Arte
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27/jun a 

01/ago 

Experimentar a 

construção de 

composições 

visuais a partir da 

elaboração da poesia 

de cordel e da 

xilogravura 

 

 

Também chamada de folheto ou romance, tem origem nas tradições medievais da literatura 

europeia. As canções de gesta, as narrativas históricas, novelescas ou fantásticas, as histórias 

bíblicas e os exemplários (contos usados para ilustrar tratados morais) são algumas das fontes 

que contribuíram para o seu surgimento. Introduzida no Brasil via Portugal, se consolidou em 

meados do século XVIII, ligada ao nascimento das feiras de agricultores. Comum no nordeste 

brasileiro, consiste de livrinhos com narrativas em verso, que são expostos para venda 

pendurados num barbante (daí a origem de cordel), sobre assuntos que vão desde mitos 

sertanejos a situações sociais, políticas e econômicas atuais.  

 

Com isso, proponha a confecção de um trabalho artístico possuindo a xilogravura de cordel 

como base. Após a sua execução dos trabalhos organize uma exposição com as produções. 

 

 

Referência de atividade- 

https://www.youtube.com/watch?v=YTppa6VsuFM 

https://www.youtube.com/watch?v=_KF84Y2F3vk 

 

Atividade- Placa de isopor pequena, tinta nanquim, folha sulfite a4, caneta 

 

Isogravura  

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 

https://www.youtube.com/watch?v=YTppa6VsuFM
https://www.youtube.com/watch?v=_KF84Y2F3vk
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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 
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01 a 05/ago 

Fruir a obra do artista 
Brasileiro Di Cavalcanti. 
Observar seus temas 
nacionais com a 
intenção de extrair 
padrões visuais e 
assinatura estética 

Finalizar  a peça artística produzida no encontro anterior. Com a aplicação do verniz 

spray, feito pelo Arte educador de cada turma. 

 

A arte de Di Cavalcanti contribuiu significativamente para distinguir a arte brasileira de outros 

movimentos artísticos de sua época, através de suas reconhecidas cores vibrantes, formas 

sinuosas e temas tipicamente brasileiros como carnaval, mulatas e tropicalismos em geral. 

O professor deve falar sobre as obras e explicar que será feito um azulejo com base no 

artista. 

 

 

Referência- 

https://www.youtube.com/watch?v=LgS0qkBwi-M 

https://www.youtube.com/watch?v=izXLM2zytTE 

 

Atividades - “azulejos” de Di Cavalcanti, cada aluno deve se inspirar em uma obra do artista e 

produzir 4 quadrados simulando um padrão de azulejos. O desenho deve ser feito em folha 

sulfite e colado em papel paraná. 

 

Tarefa - Pedir ao aluno caixas de sapato 

 

Azulejo 

08 a 12/ago 

Experimentar a 

construção de 

mini carro alegórico a 

partir de um tema social 

proposto pela turma 

junto ao professor 

 

Tem uma origem antiga; há mais de seis mil anos, no Egito, quando se comemoravam as 

colheitas, nasceu o Carnaval. Depois se alastrou pelo Mediterrâneo e Europa, onde 

especialmente a Roma Antiga e mais tarde Veneza desenvolveram carnavais suntuosos. Hoje 

é festejado em quase todo o mundo. No Brasil fez sua aparição por volta de 1640 

 

Referência- 

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

 

Atividade- Com a proporções máximas de uma “caixa de sapato” a turma deve se dividir em 

grupos para a confecção de mini carro alegórico, simulando um tema social, estético e 

relevante discutido em sala. Materiais - Caixa de sapato, papelão, guache, crepom, 

lantejoulas, e outros materiais disponibilizados pelo aluno de acordo com o tema do grupo 

 

 

 

Carro alegórico 

https://www.youtube.com/watch?v=LgS0qkBwi-M
https://www.youtube.com/watch?v=izXLM2zytTE
https://www.youtube.com/watch?v=AsNoHinDidU
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15 a 19/ago 

Reconhecer e 
interpretar os dizeres 
populares. 

O professor irá conduzir a turma a ouvir e comentar os ditados populares mais 
mencionados pelo povo no dia-a-dia. Os dizeres populares são frases passadas de 

geração a geração e presentes no cotidiano das pessoas e que expressam algum 
conhecimento.  

 
 
Atividade- recitar os ditados para os alunos e promover uma breve interpretação sobre 
cada frase. Ao final da leitura conjunta, cada aluno receberá uma frase e deverá fazer 
um desenho interpretando o ditado. 
 
• “Para bom entendedor, meia palavra basta”; 
• “De grão em grão, a galinha enche o papo”; 
• “Filho de peixe, peixinho é”; 
• “Onde há fumaça, há fogo”; 
• “Pimenta nos olhos dos outros é refresco”; 
• “Quando um burro fala, o outro abaixa a orelha”; 
• “Um dia da caça, outro do caçador”; 
• “Em terra de cego, quem tem um olho é rei”; 
• “Uma andorinha sozinha não faz verão”; 
• “Cada panela tem sua tampa”; 
• “A pressa é inimiga da perfeição”; 
• “Cavalo dado não se olha os dentes”; 
• “Quem canta seus males espanta”; 
• “À noite todos os gatos são pardos”; 
• “Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura”. 
 
Material - Folha sulfite e lápis de cor 

 

Desenho 
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22 a 26/ago 

Lendas e pinturas hoje. 
Conhecer o trabalho de 
Edu Cardoso, artista 
contemporâneo que o 
usa o folclore como tema 

Edu Cardoso é um pintor do interior paulista, e começou a pintar tela aos 9 anos, e desde 
então não parou de aprimorar a sua técnica. Autodidata, Edu apresenta diversos elementos 
da arte intuitiva, principalmente pela criação de universos oníricos. O pai era pintor Naïf e, 
apesar de ter artistas clássicos como Picasso entre seus queridos, sempre foi apaixonado 
por ilustrações de livros infantis, associadas às fascinantes lendas populares. 
 
 
Referência -  
https://www.youtube.com/watch?v=fsIM3VTfO_I 
https://www.youtube.com/watch?v=LLMioWoClqg 
 
Atividade - Desenho de observação. Cada aluno deve fazer um estudo de cópia do artista 
Edu Cardoso e repintar a obra de acordo com seu gosto pessoal. 
 
Materiais: Folha sulfite e lápis de colorir. 

 

Desenho colorido 

29/ago a 

02/set 
 

O Boi de Mamão, ou a dança do Boi de Mamão, é a brincadeira mais apreciada e, por isso, 
tornou-se a dança folclórica mais cultivada da grande Florianópolis. Considerada uma das 
tradições folclóricas mais antigas de Santa Catarina, principalmente nas regiões litorâneas, 
recebe maior destaque entre o Natal e o Carnaval. 
 
Trata-se de um auto em tom cômico, mas com um elemento central dramático: a morte e a 
ressurreição do boi, apresentando elementos comuns com o bumba-meu-boi nordestino 
 
Referência 
https://www.youtube.com/watch?v=2iWvPgrmAZw 
 
O professor deve apresentar um resumo do boi de mamão e contextualizar os alunos na 
história do teatro e da prática regional do tema. 
 
Atividade- Os alunos deverão confeccionar um dos 8 personagens da história. 
Materiais- papel paraná para recortar a silhueta de cada personagem, tesoura, cola, 
lanteijola, fita crepe, folha sulfite colorida, palito de churrasco 
 

boneco de EVA 

https://www.youtube.com/watch?v=LLMioWoClqg
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05 a 09/set 

Reconhecer e pesquisar 
a gastronomia típica 
regional. 

O professor deve conduzir os alunos no tema da gastronomia local, citando e questionando a 
turma no quesito do turismo gastronômico. A comida é parte vital da comunidade, geradora de 
identidade e economia, por vezes, a assinatura e raiz da estrutura cultural. 
 
Referência 
https://www.youtube.com/watch?v=mz1sEhTX2SE 
 
 
Atividade- Caderno de receitas típicas 
Cada aluno deve pesquisar as receitas típicas de uma região do Brasil. O trabalho consiste 
em ornamentar e decorar a capa do caderno de acordo com a cultura da região 
 
Material - Fornecido pelo aluno 

Caderno de receita 
típicas 

FERIADO 07 DE 
SETEMBRO 

  

 

 

 LISTA 

DE 

MATERIAL 

 

Cód. 

Item Ref. Quant.* 

 Cód. 

Item Ref. 

Qu

ant.

* 

 114 Palito de churrasco unidade 30  23 papel canson colorido pacote 0,5 

 40 Folha sulfite A4 75g folha 60  22 papel canson branco A4 180g folha  

 41 Papel paraná folha 0,5  75 tinta nankin acrilex preto 

 

bisnaga 

20ml 

1 

 91 Bandeja de isopor 21x14 funda unidade 20  30 Papel crepom amarelo Folha 0,5 

  62 Tinta guache amarelo  ACRILEX pote 500ml 100ml  31 Papel crepom azul Folha 0,5 

  63 Tinta guache azul ACRILEX pote 500ml 100ml  32 Papel crepom bege Folha 0,5 

  64 Tinta guache branco ACRILEX pote 500ml 100ml  33 Papel crepom branco folha 0,5 

  65 Tinta guache laranja ACRILEX pote 500ml 100ml  34 Papel crepom marrom Folha 0,5 

  66 Tinta guache marrom ACRILEX pote 500ml 100ml  35 Papel crepom preto Folha 0,5 

https://www.youtube.com/watch?v=mz1sEhTX2SE
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  67 Tinta guache preto ACRILEX               pote 500ml 100ml  36 Papel crepom roxo Folha 0,5 

  

68 Tinta guache roxo ACRILEX pote 500ml 
100ml  

111 Lantejoulas coloridas pequenas 1 de cada cor 

pote 

10 g 

 

2 

  69 Tinta guache verde  ACRILEX pote 500ml 100ml      

  70 Tinta guache vermelho  ACRILEX pote 500ml 100ml      

*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: 

 


