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Lista de conteúdos prioritários 
 

 Um mundo em movimento: arte moderna, vanguardas artísticas, palcos para as vanguardas, a invenção do cinema. 

 Linguagem expressivas: A linguagem cinematográfica, expressionismo alemão, movimento em expressão, expressões 

populares e industriais, popular e artesanal, o povo quer dançar, música popular ou industrializada, o poder da influência. 

 

Semana Conteúdo Livro Livro de 
Atividades 

18 a 22/abr 

Arte Moderna e vanguardas artísticas 
 

Contextualizar e fruir os principais movimentos da arte moderna: expressionism, art nouveau, 
cubismo, Bauhaus, surrealismo, fauvismo, futurismo, dadaísmo, 

6 p. 7 - 20 

25 a 29/abr 

A invenção do cinema 
 

Apresentar as primeiras obras do cinema, o contexto de sua criação e as formas de exibição nos 
primórdios da imagem em movimento: Chegada do Trem na Estação e Saída dos trabalhadores 

da fábrica (Irmãos Lumiére), Viagem à Lua e o Reino das Fadas, primeiro filme colorido (Georges 
Méliès), e O Garoto (Charlie Chaplin). 

 
Fazer atividade página 23. 

 

6 p. 21 - 26 

02 a 06/maio 

A linguagem cinematográfica 

 
Tratar dos principais elementos que configuram a imagem fílmica: o enquadramento, ângulo e 

movimento de câmera; a montagem (edição), com tipos de corte e transições. 

6 p. 30 - 33 

09 a 13/maio 

T1 – curta-metragem 

 
Encaminhar T1. 

A ser realizado em grupo de até sete alunos (devendo ter um responsável pelo roteiro, um pela 
edição e outro pela trilha sonora). O restante poderá atuar no curta. Deve ter duração entre 5 e 10 
minutos, com som. Poderá ser gravado com celular ou câmera. Tema à escolha do grupo. Solicitar 
que se utilizem do que estudaram sobre cinema até então, sobretudo dos elementos da linguagem 

cinematográfica. 

6 T1 

16 a 20/maio 

Expressionismo alemão e movimento em expressão 
 

Exibir trechos dos filmes, após contextualizar essa estética de cinema: O gabinete do doutor 
Caligari (1919), Nosferatu (1922), Metrópolis (1927), assim como Edward Mãos de Tesoura, filme 

inspirado neste movimento. 
Relacionar o tipo de movimentação dos atores nos filmes com a dança moderna, o trabalho de 
domínio do movimento expressivo de Rudolf Laban e o teatro da crueldade de Antonin Artaud. 

6 p. 34 - 39 

23 a 27/maio 

Expressões populares e industriais / Popular e artesanal 
 

Abordar o tema a partir das imagens da apostila, permeando-as pelas questões:  
▶  Existe diferença entre arte 
feita para o povo e arte feita 

pelo povo?  
▶  A arte é um bem 

de consumo?  

▶  Qual o valor das artes 
populares? 

▶  Afinal, o que é popular? 

▶  Toda arte é a expressão de 
um povo? 

▶  Qual artista não faz parte 
do povo? 

▶  Qual a diferença entre arte 
popular e artesanato? 

6 p. 40 - 47 
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30/maio a 
03/jun. 

O povo quer dançar / música popular ou industrializada? 
 

Exibir trechos de vídeos que exemplifiquem as danças populares: Carimbó paraense, quadrilha 
junina em Recife, frevo pernambucano. 

 
Promover uma investigação sobre música popular e industrializada por meio das questões: 

▶  Qual é a diferença entre popular e 
popularidade? 

▶  Você já refletiu sobre como se formou seu gosto 
musical? 

6 p. 50 - 56 

06 a 10/jun. 

T2 – mostra de curtas-metragens 
 

Socialização dos curtas. Cada grupo, após a exibição, deve falar sobre o que produziu e os 
espectadores devem fazer perguntas ao grupo. A ser avaliado o quanto o grupo e a turma se 

apropriaram dos elementos da linguagem cinematográfica. 

6 T2 

13 a 17/jun. 

Feriado (Itapema) 13/06 
Feriado (Itajaí) 15/06 

Feriado Corpus Christi (16/06 e 17/06) 

Desenvolver e enriquecer, conteúdos artísticos do trimestre. 
Sugestão: questões do ENEM na apostila 

20 a 24/jun 
Revisão 

Retomar todos os assuntos trabalhados neste trimestre por meio de mapa conceitual a ser 
construído em conjunto com os alunos. 

6 p.5 - 56 

 

 

 


