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Tema 

Cabeça, tronco, membro e arte. 

Lista de conteúdos prioritários 

 

  Aula inaugural; 

 Cabeça, tronco, membros e arte; 

 Música, artista John Bramblitt, desenho. 

 Retrato dos animais.  

 

 

Semana Procedimento de aula Orientações práticas 
Produto 

final 

07 a 11/fev 

Aula inaugural 

Nesta aula o professor irá propor uma dinâmica de 

apresentação da turma, desenvolvendo a 

exploração de diferentes possibilidades de 

expressão. Promovendo a atenção, observação 

associando elementos que ouve, vê e pensa. 

O Professor pedirá para que os alunos pensem nas letras 

de seus nomes. Combinando com todos de associarem 

cada letra do nome a algum objeto, ação, animal, 

profissão etc. Dessa forma, após pensarem sobre as 

associações feitas por eles, o professor pedirá para que 

cada aluno vá na frente da sala e mostre para os colegas 

sem usar palavras. O aluno deve se expressar através de 

sons ou mímicas. Estimulando a expressão corporal para 

comunicar algo. (Exemplo: PEDRO. “P” imita o som do 

pato: “Quá quá”, “E” faz um gesto que remeta a tromba 

de um elefante, “D” faz menção a estar dormindo, R 

“Imita um rato”, “O” imita uma galinha chocando um ovo. 

 

 

Responsável: Pedro Equipe (Unidade): Itajaí - Itapema 

 Ensino: Fundamental I Série: 1 ano Proposta: 1 Ano: 2022  
 

Planejamento Simplificado das Aulas de Arte 



 

EP21 230621 

 

14 a 18/fev 

Continuação da aula inaugural: 

Nesta aula o professor pedirá para que os alunos 

exponham as coisas que gostam e que não 

gostam como forma de se expressarem e de haja 

um conhecimento mútuo entre alunos e professor. 

A proposta se inicia com a entrega de uma folha para cada 

aluno. O professor pedirá para que os alunos dividam a 

folha em duas partes. De um lado deve ser desenhado 

algo que o aluno não gosta e no outro algo que ele gosta! 

(Exemplo: Eu não gosto de cebola e eu gosto de andar de 

bicicleta.). Feita essa primeira fase o professor irá recolher 

as folhas e depois entregará de forma aleatória para turma 

e pedirá para que os alunos escolham algo que o colega 

não gosta para fazerem uma mímica na frente da sala 

enquanto os colegas tentam adivinhar o que é. 

Desenho artístico 

21 a 25/fev 

Cabeça, tronco, membros e arte.  
O professor pode dar início a aula falando 

sobre Pablo Picasso e Caribé e suas obras: 
Acrobata e Capoeira. Questionando a turma com 
perguntas sobre as obras, como: O que mais 
chama atenção nas obras? Que posições são 
essas? O que as pessoas estão fazendo?  
Explique aos alunos que essas figuras estão 

realizando movimentos de capoeira ao som do 

berimbau. Explique o que é capoeira. Mostre 

vídeos de capoeira para que a turma possa 

entender melhor. Já na obra de Picasso explique a 

turma o que é acrobacia. Explique a turma que o 

artista usou apenas linhas para fazer a obra e que 

não é uma obra realista. Explique o que seria uma 

obra realista. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aiehFxUsk
EQ 

https://www.youtube.com/watch?v=mq42F1oC
8HU 
 

O Professor pode propor um alongamento diferenciado. 
Permitindo que os alunos experimentem movimentos e 
posições que não costumam fazer no cotidiano ao som 
de uma música referente a capoeira. Como proposta de 
atividade oriente os alunos para que desenhem a posição 
mais difícil feita por eles no momento do alongamento. 
Para essa atividade serão necessários apenas lápis de 
cor e canetas coloridas.   
Obra Capoeira de Caribé encontra-se na página 4. 

*Obra Acrobata de Picasso encontra-se na página 5. 

*Atividade página 7. 

 

Desenho artístico 

28/fev a 04/mar Recesso Carnaval 

https://www.youtube.com/watch?v=aiehFxUskEQ
https://www.youtube.com/watch?v=aiehFxUskEQ
https://www.youtube.com/watch?v=mq42F1oC8HU
https://www.youtube.com/watch?v=mq42F1oC8HU
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Procedimento de aula: Apresente para os alunos os artistas Aleijadinho e Christy Brown. Conte das limitações enfrentadas pelos 
artistas. O professor pode falar brevemente que existem muitas pessoas que, apesar das limitações físicas produzem arte. Proponha um 
desafio para a turma. Os alunos devem fazer um desenho livre com uma das mãos e depois tentarão fazer o mesmo desenho com a outra 
mão. 
 
Orientações práticas: O Professor entrega uma folha sulfite A4 para cada aluno e pede para que a turma dobre a folha no meio. A folha 
deve estar no sentindo horizontal para a realização da tarefa. De um lado da folha os alunos devem fazer um desenho livre com a mão 
direita e no outro lado, o mesmo desenho, com a mão esquerda. Explique o que é direita e esquerda. 

*Atividade página 8. 

07 a 11/mar 

Apresente para os alunos os artistas Aleijadinho e 
Christy Brown. Conte das limitações enfrentadas 
pelos artistas. O professor pode falar brevemente 
que existem muitas pessoas que, apesar das 
limitações físicas produzem arte. Proponha um 
desafio para a turma. Os alunos devem fazer um 
desenho livre com uma das mãos e depois 
tentarão fazer o mesmo desenho com a outra mão. 
 

O Professor entrega uma folha sulfite A4 para cada aluno 
e pede para que a turma dobre a folha no meio. A folha 
deve estar no sentindo horizontal para a realização da 
tarefa. De um lado da folha os alunos devem fazer um 
desenho livre com a mão direita e no outro lado, o mesmo 
desenho, com a mão esquerda. Explique o que é direita e 
esquerda. 

Desenho artístico 

14 a 18/mar 

Autorretrato. 
Explique aos alunos o que é um autorretrato. Em 
seguida mostre a obras de autorretrato de artistas 
como: Frida Kahlo, Van Gogh e Edvard Munch. 
Depois volte para o tema das aulas anteriores 
mostrando a obra “Um autorretrato” 1968 de 
Christy Brown. Pergunte aos alunos, qual parte 
do corpo ele destacou? Quais cores ele usou para 
isso. Chame a atenção dos alunos para o fato de o 
artista ter pintado esse quadro com o pé esquerdo, 
se possível apresente um vídeo que mostra Brown 
pintando. Logo após, explique para a turma que 
um autorretrato não precisa necessariamente ser 
uma pintura do rosto do artista e mostre obras 
produzidas na pré-história, como “Mãos em 
negativo”. Após, proponha que cada aluno 
escolha uma parte do corpo e represente-a em um 
autorretrato.       
 

O Professor distribui folhas sulfites A4 para a turma e 
pede para que façam um autorretrato utilizando lápis de 
escrever e lápis de cor. 

Desenho artístico 
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21 a 25/mar 

Surdos podem cantar? Ainda no tema de 
expressão da sua arte independente de qualquer 
limitação, o professor explicará que pessoas que 
se comunicam pela linguagem de sinais também 
gostam de cantar e fazem isso se expressando 
através do corpo.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=JAnf27Tvgf8 

O professor passará um vídeo que ensinará os alunos a 
cantarem a música “Leãozinho” – Versão Palavra 
Cantada em LIBRAS. 

 

28/mar a 1º/abr 

Sugestão de exercício teatral para fazer na primeira 
aula conectando o tema “Animais” para a execução 
da atividade proposta para os 1 ano do Fund I: 
 
 Para essa aula o professor começa a introduzir os 
animais nas aulas. Perguntando para a turma se 
eles gostam de animais, se alguém tem algum pet 
de estimação e pedindo mais detalhes sobre o 
animal: Qual a cor dele? Ele é grande ou pequeno? 
Qual o seu animal favorito? E se você pudesse ser 
um animal, qual você seria? Após o professor 
propõe um exercício e pede para que toda a turma 
se transforme em um grande zoológico.  
 
Segunda aula do dia: 
Retrato dos animais: Para essa aula o professor 
irá conversar com os alunos sobre os animais 
escolhidos por eles na aula passada. Após essa 
conversa cada estudante irá retratar o seu animal 
em forma de retrato, conforme as normas de 
enquadramento e estética definida pelos 
educadores de arte (referências do autorretrato). 

Primeira aula: O professor irá propor uma dinâmica de 
interação. Cada aluno deve incorporar um animal diferente 
que ele goste e caminhar pela sala interagindo com os 
outros animais escolhidos pelos colegas. 
 

Segunda aula: Para essa atividade será utilizada um 
papel canson A4 140gr, lápis de cor, lápis de escrever e 
canetas coloridas. Realizar uma margem da largura da 
régua na cor preta e após pintar a margem de forma 
uniforme. Oriente cada aluno a colocar o nome e a turma 
no verso do trabalho.   

 

 
 
Desenho artístico 

04 a 08/abr 

Retrato dos animais: Nessa aula daremos 
continuidade com a proposta da aula anterior e 
seus devidos detalhes e acabamentos 

Fechamento e conclusão da proposta da aula anterior. 
Onde cada estudante irá enriquecer seu retrato animal , 
com o uso de canetas coloridas e lápis de cor. 

Desenho artístico 
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11 a 15/abr 

Criação de uma obra coletiva. 

Voltando para as explicações das artes rupestres, 
relembrando a turma sobre a obra “Mãos em negativo”. 
O professor trará para a aula um recorte grande de papel 
pardo para que os alunos trabalhem de forma coletiva 
para executarem uma obra em grupo. Usando os 
elementos presentes nas pinturas rupestres. A turma 
poderá desenhar na folha os animais mais que mais 
chamaram atenção no exercício das aulas anteriores, 
poderão contornar a palma de suas mãos como se o papel 
fosse a parede de uma caverna e etc. 

Desenho artístico 
coletivo 

Feriado 

 

 

 LISTA 

DE 

MATERIAL 

 
Cód. 

Item Ref. 
Quant.

* 

 Cód. 
Item Ref. Quant.* 

 69 Papel sulfite A4 75 gr folha 80      

 45 Papel canson 140 gr folha 20      

 3 Canetinha permanente preta caixa nº 2,0 Cx com 12 1      

 32 Lápis de cor 12 cores caixa 5      

  31 Lápis Carvão Vegetal Cx com 12 1      

*para grupos de 10 alunos 

 

ANEXOS: 

 


