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Tema 

Brinquedos e Brincadeiras 

Lista de conteúdos prioritários 

 Brinquedos e brincadeiras  

  Vida e obras de Candido Portinari 

  Dobradura. 

 Desenho livre  

  Balangandã 

 

 

 

Semana Procedimento de aula Orientações práticas 
Produto 

final 

25 a 29/abr 

Experimentar diferentes formas de 

expressão artística (desenho, pintura, 

colagem, quadrinhos, dobradura, 

escultura, modelagem, instalação, 

vídeo, fotografia etc.), fazendo uso 

sustentável de materiais, instrumentos, 

recursos e técnicas convencionais e 

não convencionais. 

Conhecendo Candido Portinari 

Traçando arte: 

https://www.youtube.com/watch?v=Obz0gSEvm2Y  
Obras de Cândido Portinari 

https://www.youtube.com/watch?v=UFUW-U0pC70  

Após, conhecer as obras de Portinari nas páginas: 4 a 5, construiremos um quebra-cabeça, com a 

imagem da obra do artista, e em seguida as marcas para os cortes do quebra-cabeça. 

Materiais: 

- Impressão da obra de Portinari 

-Tesoura com ponta arredondada (material do estudante)  

- Cola branca 

- Lápis de cor 

- Canetinhas hidrográficas coloridas 

- Papelão paraná 

Quebra-cabeça 

Artístico 

 

Responsável: Andreza Alves Esquipe (Unidade): São Vicente 

 Ensino: Fund I Série: 2° ano Proposta: 2 Ano: 2022  
 

Planejamento Simplificado das Aulas de Arte 

https://www.youtube.com/watch?v=Obz0gSEvm2Y
https://www.youtube.com/watch?v=UFUW-U0pC70
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02 a 06/mai 

Identificar e apreciar formas distintas 

das artes visuais tradicionais e 

contemporâneas, cultivando a 

percepção, o imaginário, a capacidade 

de simbolizar e o repertório imagético. 

Fazer um suspense, ao mencionar que nessa unidade vamos trabalhar com artistas que 

ilustraram brinquedos e brincadeiras. 

 Solicitar que apresente o brinquedo que trouxeram de casa. Em seguida, os alunos irão ilustrá-lo em 

uma folha o seu brinquedo, e depois   oriente-os a recortar em partes grandes a sua ilustração, e com 

eles farão um quebra-cabeça.  Sugestão: Trocar o desenho para o amigo montar. 

Materiais: 

- Folha sulfite; 

- Canetinha hidrocor; 

-  Lápis grafite 

- Lápis de cor 

 

Brinquedos e brincadeiras 

09 a 13/mai 

Experimentar a criação em artes 

visuais de modo individual, coletivo e 

colaborativo, explorando diferentes 

espaços da escola e da comunidade. 

O Arte educador explanará para os alunos, relembrando as cantigas de roda. Em seguida, 

apreciaremos a obra Roda infantil.  O professor deverá instigar os alunos a mencionar qual cantiga 

de roda conhecem e gostam. Após o contexto da aula, escolher uma cantiga e cantar para os 

alunos. Sugestão: O professor poderá levar a turma para contextualizar a atividade na prática, 

levando – os para brincar no pátio da escola, com brincadeiras de cantigas de roda.  

Brincadeira: Escravo de Jó 

O professor fará uma roda e solicitará que os alunos se sentem, entregará um lápis na mão de cada, 

cantando e ensinando a bater com o lapis no chão no ritmo da música. 

Algumas cantigas de roda: 

https://www.todamateria.com.br/cantigas-de-roda/amp/  

Sugestão de música para fazer na prática: Tiquequê – Ciranda dos bichos 

Atividade de referência: pág. 06. 

Após todas as produções práticas, criar um desenho da brincadeira que mais gosta. 

Brincadeira 

16 a 20/mai 

Experimentar diferentes formas de 
expressão artística (desenho, pintura, 
colagem, quadrinhos, dobradura, 
escultura, modelagem, instalação, vídeo, 
fotografia etc.), fazendo uso sustentável 
de materiais, instrumentos, recursos e 
técnicas convencionais e não 
convencionais. 

Iniciaremos a aula, falando sobre a vida de Candido Portinari sua infância e seus talentos desde 

quando era criança,  

 Logo após a contextualização da sua vida e obras, apresentaremos o vídeo do Pintor: Cândido 

Portinari - Quintal da Cultura, disponível: 

https://www.youtube.com/watch?v=q1Q1JdNUYJA 

O professor iniciará uma dinâmica, cada aluno faz uma mímica representando alguma brincadeira. 
Em seguida, farão um desenho da brincadeira que mais gosta.   
Pág. 8 

Vida e obras de Candido 
Portinari 

23 a 27/mai 

Experimentar a criação em artes 
visuais de modo individual, coletivo e 
colaborativo, explorando diferentes 
espaços da escola e da comunidade. 

Ao iniciar a aula, o professor explicará sobre o tema a ser tratado na aula.  Apresentará a brincadeira 
de roda. “Nós quatro”. O Arte educador conduzirá os alunos à Realizar a atividade recortar do 
material de apoio as imagens e colar elas na sequência da brincadeira “Nós quatro”. E para finalizar 
os a atividade, o Arte educador entregará um pedaço de argila para cada um criar uma escultura 
(boneco) expressando movimentos corporais. 
Atividade: página 11 e 12 
Materiais necessários: 
- Argila.  
Estecas para modelagem 

Brincadeira cantada 

https://www.todamateria.com.br/cantigas-de-roda/amp/
https://www.youtube.com/watch?v=q1Q1JdNUYJA
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30/mai a 

03/jun 

Experimentar diferentes formas de 
expressão artística (desenho, pintura, 
colagem, quadrinhos, dobradura, 
escultura, modelagem, instalação, 
vídeo, fotografia etc.), fazendo uso 
sustentável de materiais, instrumentos, 
recursos e técnicas convencionais e 
não convencionais. 

O Arte educador dará início na aula apresentando a música, marcha soldado. 
Em seguida, utilizando jornal, cada aluno irá fazer um chapéu de dobradura.  
 Depois de dobrá-lo terão que personalizá-lo, colar adesivos, fazer desenhos em volta 
usando a sua criatividade.  
- Atividade no livro pág. 13. 
Materiais: 
Uma folha de jornal por aluno. (pedir para os estudantes) 

 

        Dobradura. 

06 a 10/jun 

Caracterizar e experimentar 
brinquedos, brincadeiras, jogos, 
danças, canções e histórias de 
diferentes matrizes estéticas e 
culturais. 

O Arte educador apresentará para os alunos um novo brinquedo, balangandã, que será construído 
por eles de forma criativa e livre. Ao terminar, eles poderão praticar o brinquedo girando e jogando 
para o alto.    
Os alunos irão construir um balangandã utilizando folha sulfite, barbante papel crepom colorido. 
Para compor nosso cenário de brinquedos e brincadeiras partindo das obras de Portinari, tornado 
assim uma releitura.  
Materiais: 
- Folha sulfite 
- Papel crepom colorido; 
- Barbante 
(Anexo 3) 

Balangandã 

13 a 17/jun 

Feriado 
13/jun – Santo Antônio 
15/jun – Aniversário de Itajaí 
16 e 17/jun – Corpus Christi   

Feriado 

Identificar e apreciar formas distintas 
das artes visuais tradicionais e 
contemporâneas, cultivando a 
percepção, o imaginário, a capacidade 
de simbolizar e o repertório imagético. 

 
  A proposta inicial para esta aula é desenvolver com os alunos a prática do desenho livre. Deixar o 
educando se expressar de forma livre as suas vivências. 

O Arte educador conversará com a turma sobre propor um desenho de forma livre. E apresentar 
para a turma. O desenho deve ter margem da largura da régua, pintar o plano de fundo e pintar de 
forma uniforme. 
Materiais: 
- Folha sulfite 
- Régua; 
- Lápis de cor e lápis grafite (do estudante)  

Desenho livre 

20 a 24/jun 

Experimentar diferentes formas de 
expressão artística (desenho, pintura, 
colagem, quadrinhos, dobradura, 
escultura, modelagem, instalação, 
vídeo, fotografia etc.), fazendo uso 
sustentável de materiais, instrumentos, 
recursos e técnicas convencionais e não 
convencionais. 

Ao iniciar a aula, o professor explanará sobre o conteúdo a ser ministrado. Explicando que o tema 
da aula é fazer uma figura diferente criar um personagem com recortes de revistas. Tornando uma 
imagem engraçada e divertida 
Materiais: 
- Revistas; 
- Folhas coloridas 
- Lápis grafite (do aluno) 

Desenho divertido 
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27/jun a 

01/jul 

Identificar e apreciar formas distintas das 
artes visuais tradicionais e 
contemporâneas, cultivando a percepção, 
o imaginário, a capacidade de simbolizar 
e o repertório imagético. 

O Arte educador, irá propor aos alunos um desenho criativo usando o seu nome. Com a folha sulfite 
dobrada ao meio, o aluno escreverá o seu nome e em seguida, cortará no contorno e ao abrir, fará 
um desenho com o que recortou. 
Materiais: 
-  Folha sulfite; 
- Lápis grafite; 
- Canetinha hidrocor; 
- Tesoura. 

Criando um monstrinho com o 
nome 

 

 

 LISTA 

DE 

MATERIAL 

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

 69 Folha sulfite A4 75g folha 60  53 Papel crepom amarelo Folha ½ 

 46 Papel canson colorido pacote 1pacote  54 Papel crepom azul Folha ½ 

 305 Barbante n 8 cru rolo 10 mt  60 Papel crepom verde Folha ½ 

 71 Papelão paraná folha 1  61 Papel crepom vermelho Folha 1/2 

      301 Argila Kg 5 

*Para grupos de 10 alunos 
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ANEXOS: 

 

imagem para o quebra-cabeça 
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