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Tema 

De olho nos animais. Experimentar, imaginar, movimentar como os animais e conhecer obras artísticas inspiradas neles. 

Lista de conteúdos prioritários 

  Respeito pelos animais; 

  Elementos da arte visual (forma, ponto, linha...) 

 Criação de personagens animais; 

  Improvisação teatral; 

  Criação tridimensional; 

  Pintura criativa 

 

Semana 
Procedimento de 

aula 
Orientações práticas 

Produto 

final 

25 a 29/abr 

Experimentar 

diferentes formas de 

orientações de 

espaços. 

Explorar e reconhecer 

elementos 

constitutivos das 

artes visuais (ponto, 

linha, forma, cor, 

espaço, movimento...) 

Como aquecimento da aula, faremos juntos o Jogo do GRANDE e pequeno 

Com o auxílio de materiais artísticos, os estudantes irão desenvolver através da motricidade fina, o nome 

do animal decorando com bolinhas de papel. 

 

Referência da atividade: pág. 05 da apostila 

Materiais necessários: papel crepom de diversas cores; 

                                   Cola líquida branca; 

                                   Papel paraná; 

                                    Lápis grafite e borracha (materiais do estudante) 

Colagem 

 

Responsável: Aline Franco Esquipe (Unidade): School 

 Ensino: Fund I Série: 1º ano Proposta: 2ª Ano: 2022  
 

Planejamento Simplificado das Aulas de Arte 
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02 a 06/maio 

Explorar fontes 

sonoras diversas, 

como as existentes 

no próprio corpo, na 

natureza animal e em 

objetos do nosso 

cotidiano. 

Experimentar a 

criação em artes 

visuais de modo 

individual, coletivo e 

colaborativo, 

explorando a maneira 

pictórica de construir. 

Vamos desenhar o animal em movimento? 

Para isso, o início da aula será feito o jogo do animal secreto. O professor irá organizar as duplas de 

estudantes, e fara as orientações do jogo. E assim no final do jogo faremos o desenho do animal.  

 

Referência da atividade: pág 08 

Materiais Necessários: folha sulfite 75gr; 

                                    Caixa de papelão para a surpresa do jogo (professor fará com antecedência); 

                                    Lápis grafite, lápis de cor e borracha (materiais do estudante); 

desenho 

09 a 13/maio 

Experimentar 

diferentes formas de 

expressões artísticas 

(desenho, recorte, 

colagem), fazendo 

uso sustentável de 

materiais 

convencionais ou não 

convencional. 

Com antecedência, o Arte educador irá organizar diversas sucatas, para desenvolver a criação com os 

estudantes. 

No papel paraná, o estudante irá criar o seu animal imaginário, utilizando de recorte e colagem com as 

sucatas disponíveis. 

 

Materiais Necessários: Sucatas (tampas, revistas, papelão); 

                                      Barbante cru; 

                                      Cola branca líquida; 

                                      Tesoura, Lápis grafite, lápis de cor e borracha (materiais do estudante); 

  

Desenho 

Recorte/ 

colagem 

16 a 20/maio 

Experimentar diferentes 
formas de expressões 
artísticas (desenho, 
recorte, colagem), 
fazendo uso 
sustentável de 
materiais 
convencionais ou não 
convencional. 

Devido o tempo/espaço de produção artística do encontro anterior, nessa aula será o fechamento da 
atividade de recorte e colagem do animal imaginário. 

Desenho 
Recorte/ 
colagem 
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23 a 27/maio 

Perceber e explorar 
os elementos 
constitutivos da 
música (altura, 
intensidade, 
melodia...) por meio 
de canções. 
Identificar diversas 
formas e gêneros 
musicais, e 
reconhecendo as 
funções da música 
em diversos 
contextos da vida 
cotidiana. 

Com o auxílio áudio/visual, os estudantes irão conhecer a Obra Carnaval dos Animais de Camille Saint-
Saëns, e a partir de um diálogo entre a turma e o Arte educador, referente aos elementos da música, os 
estudantes irão dar início a uma máscara animal. 
 
Áudio/Visual: https://youtu.be/J54QSw3OVhI 
Materiais Necessários: Tesoura, Lápis grafite, lápis de cor e borracha (materiais do estudante); 
                                      Palito de churrasco; 
                                      Cartolina branca  
 
 

máscara 

30/maio a 

03/jun. 

Perceber e explorar 
os elementos 
constitutivos da 
música (altura, 
intensidade, 
melodia...) por meio 
de canções. 
Identificar diversas 
formas e gêneros 
musicais, e 
reconhecendo as 
funções da música 
em diversos 
contextos da vida 
cotidiana. 

Conforme o tempo/espaço da produção artística do encontro anterior, nessa aula será o fechamento da 
atividade da construção da máscara Animal. 
E para finalizar o Arte educador irá promover um momento dançante bem divertido com a criançada. 

máscara 

06 a 10/jun. 

Reconhecer e 
experimentar, em 
projetos temáticos, as 
relações processuais 
entre diversas 
linguagens artísticas 
tridimensionais. 

Com o auxílio visual da apostila, o estudante irá conectar com o tema e atividade proposto. 
 Cada estudante no início da aula irá utilizar a atividade do livro, para compreender e dar sentido aos 
movimentos corporais dos animais. Em seguida o Arte educador irá organizar os materiais artísticos e 
repassar as orientações de como manusear a massa de argila e criar animais tridimensionais. 
 

COMO PREPARAR MASSA DE ARGILA 
Retire as bolhas de ar, sovando com cuidado a massa; 

Reserve a massa de cada estudante, envolvendo no plástico filme; 
Registre o nome do estudante. 

escultura 

https://youtu.be/J54QSw3OVhI
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13 a 17/jun. 

 
Feriado (Itapema) 13/06 
Feriado (Itajaí) 15/06 
Feriado Corpus Christi (16/06 e 17/06) 

 

Construir e modelar, 
em projetos temáticos, 
as relações 
processuais entre 
diversas linguagens 
artísticas 
tridimensionais. 

Cada estudante, irá receber sua massa de argila, preparada da aula anterior. Com as orientações do Arte 
educador, cada estudante irá construir seu animal em movimento. 
No final da aula, o Arte educador irá organizar a secagem das peças de cada criança. 

escultura 

20 a 24/jun. 

Explorar e reconhecer 
elementos visuais (cor, 
linhas, texturas...) 

Neste encontro os estudantes irão iniciar a coloração das peças com a pintura individual das crianças. 
Portanto com antecedência o Arte educador irá organizar os materiais artísticos na sala de Arte. 
 
Materiais necessários: Tinta guache 500ml (vermelho, azul, amarelo, verde, laranja, roxo, branco e preto) 

                                     Pinceis chatos nº 0, 4, 12; 
                                  Godê para armazenar as tintas (bandejas reutilizadas, enviadas pela família 
com antecedência) 

pintura 

27/jun. a 

01/jul. 

Explorar e reconhecer 
elementos visuais (cor, 
linhas, texturas...) 

Conforme o tempo/espaço da produção artística do encontro anterior, nessa aula será o fechamento da 
atividade com a pintura das peças de argila de cada estudante. Contudo o Arte educador fará a 
organização dos materiais artísticos na sala de Arte.  
 

pintura 

 

 

    LISTA 

DE 

MATERIAL 

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

 53 Papel crepom amarelo Folha 1/5  305  Barbante nº 8 cru rolo 1mt 

 54 Papel crepom azul Folha 1/5  318 Palito de churrasco und 20 

 56 Papel crepom branco Folha 1/5  24 Estecas para modelagem kit 1 

 59 Papel crepom roxo Folha 1/5  69 Papel sulfite branca A4 75gr  folha 30 

  60 Papel crepom verde Folha 1/5  4 Cartolina branca folha 3 

  61 Papel crepom vermelho Folha 1/5  301 Argila kg 1kg 

  7 Cola branca líquida litro 200ml  322 Plástico insulfilm mt 3mt 

  71 Papelão paraná folha 2  104 Tinta guache vermelho Pote 500ml 50ml 
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  96 Tinta guache amarelo 
Pote 

500ml 
50ml  208 Pincel chato nº10 unidade 10 

  97 
Tinta guache azul Pote 

500ml 

50ml 
 211 Pincel chato nº 16 unidade 10 

  98 
Tinta guache branco Pote 

500ml 

50ml 
 223 Pincel Redondo nº 20 unidade 10 

  99 
Tinta guache laranja Pote 

500ml 

50ml 
     

  100 
Tinta guache marrom Pote 

500ml 

50ml 
     

  101 
Tinta guache preto Pote 

500ml 

50ml 
     

  102 
Tinta guache roxo Pote 

500ml 

50ml 
     

  103 
Tinta guache verde Pote 

500ml 

50ml 
     

*Para grupos de 10 alunos 

 

ANEXOS: 

         


