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Tema 

Arte Africana.  

Estudar um pouco da cultura da África, continente que influenciou profundamente o nosso país. Conhecer a música africana, bases do samba. Além de 

produzir obras inspiradas no trabalho do Mestre Didi, Niobe Xandó e Aleijadinho. 

 

Lista de conteúdos prioritários 

  Cultura Africana e sua influência na arte brasileira; 

  Percepção, análise e prática musical; 

 Artes Visuais afro-brasileiras.  

 

Semana 
Procedimento de 

aula 
Orientações práticas 

Produto 

final 

 

Responsável: Antônio  Esquipe (Unidade): Bal. Camboriú e Itajaí 

 Ensino: Fundamental I Série: 5º Proposta: 2 Ano: 2022  
 

Planejamento Simplificado das Aulas de Arte 
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25 a 29/abr 

 

Explorar e 
reconhecer 
elementos 
constitutivos das 
artes visuais 
africana (ponto, 
linha, forma, cor, 
espaço, 
movimento e etc. 
Conhecer e 
valorizar o 
patrimônio 
cultural, material 
e imaterial de 
culturas diversas 
em especial a 
brasileira e a 
africana.  
Nessa aula o 
professor irá dar 
início a uma 
explanação da 
Cultura da África. 
Irá mostrar o 
quão importante 
foi a influência 
dessa Cultura 
para a formação 
do nosso país.    
    
 

Agende e reserve o computador e uma caixa de som para essa atividade.  
Logo em seguida proponha a execução das atividades da página 5 e 6. Convide os alunos a lerem o texto 
Olodumaré individualmente. Em seguida, oriente uma leitura coletiva e em voz alta, como em um jogral. 
Após, forme um círculo e coloque a música Olodumaré de Antonio Nóbrega. Cante junto com os alunos. 
Na sequência, pergunte a turma sobre o que a música aborda. Após afirmarem que o texto trata da 
chegada dos africanos escravizados ao Brasil, oriente os alunos a comentarem sobre as contribuições 
desse povo para a formação da nossa nação.     
O refrão e as estrofes são musicalmente contrastantes, quais diferenças você percebeu entre essas duas 
partes? Registre-as nos espaços da página 5.  
Divida a turma em dois grupos: um irá cantar o refrão, e o outro, as estrofes. Depois, os grupos trocam de 
funções. Oriente os alunos a reproduzir o ritmo da frase batendo suas mãos nas pernas, acompanhado a 
gravação.   
Após o professor irá dar início a proposta de uma atividade prática de pintura por parte dos alunos da 
imagem África em anexo. Após a sua execução organize uma exposição com as produções. 
 
Observação: solicite previamente a direção de ensino a impressão do anexo 1 em folha sulfite tamanho 
A4.     
 
Referência de atividade: página 04,05. 06 e 07.  
https://www.youtube.com/watch?v=fGUFwFYx46s  (Raízes do Brasil)   
https://www.youtube.com/watch?v=6lNKFMPOAHU 
(Música Olodumaré/Antônio Nóbrega)  
https://www.youtube.com/watch?v=CEJ8ZAKmNYg 
(Música Olodumaré/ Adriano Grineberg 
 
Materiais necessários: folha sulfite, tamanhão A4 (material fornecido para o aluno), além de lápis grafite, 
borracha, lápis de cor e canetas coloridas (material do aluno)   

pintura  

https://www.youtube.com/watch?v=fGUFwFYx46s
https://www.youtube.com/watch?v=6lNKFMPOAHU
https://www.youtube.com/watch?v=CEJ8ZAKmNYg


 

EP21 230621 

 

02 a 06/maio 

 
Explanar da 
influência da 
Cultura Africana 
em nosso país. 
Comunicar um 
pouco sobre a 
música 
Tambores de 
Mina, o grafismo 
africano. 
Perguntar aos 
alunos se eles 
sabem o que é 
grafismo.  
  
 

  

 

Agende e reserve o computador e uma caixa de som para essa atividade. Apresente aos alunos 
a música Tambores de Mina/Mawaca. Acompanhe com os alunos a letra da música na página 
07 da apostila. Estimule os alunos a cantarem a música Tambores de Mina.  
Após, divida a turma em dois grupos para cantarem a música. Um grupo de alunos irá cantar o 
refrão e a parte dos alunos irão cantar as estrofes. Após inverta. Possibilite um momento musical 
divertido e descontraído.   
Logo após inicie a explanação do grafismo africano. Apresente imagens e vídeos para 
contextualizar o tema abordado. Com isso, proponha a confecção de um trabalho artístico 
possuindo o grafismo africano como base.      
Após a sua execução dos trabalhos organize uma exposição com as produções.   
 
 

 

Referência de atividade: Página 07 

https://www.youtube.com/watch?v=1n2L7FstmxU 

Tambores de Mina 

https://www.youtube.com/watch?v=w60e1YT0gM8 

Grafismo africano 

https://www.youtube.com/watch?v=ECqFFg8y1Xc 

Grafismo africano 

 

Materiais necessários:  
Folha sulfite, tamanhão A4 (material fornecido ao aluno) além de, lápis grafite, lápis de cor, régua 
e canetas coloridas (material do aluno)   
 

grafismo 

africano 

09 a 13/maio 

.   

 

  

Retomando a aula anterior o professor irá dar prosseguimento ao trabalho iniciado. Após a 
finalização dos trabalhos o professor irá realizar a exposição dos mesmos.     
 

Observação: Solicite aos alunos que tragam para a próxima aula uma lata podendo ser de (leite, 
chocolate, café ou algo similar), além de um pedaço pequeno de retalho (tecido) e jornais velho 
(material solicitado ao aluno).   
.  

grafismo 

africano 

https://www.youtube.com/watch?v=1n2L7FstmxU
https://www.youtube.com/watch?v=w60e1YT0gM8
https://www.youtube.com/watch?v=ECqFFg8y1Xc
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16 a 20/maio 

Experimentar a 
construção de 
composições 
sonoras a partir da 
elaboração de 
instrumentos 
musicais não 
convencionais 

 

 

Nessa aula o professor irá explanar um pouco sobre a Cuíca e sua origem. Poderá mostrar 
vídeos que auxiliem na compreensão do tema. Após, com a orientação do educador de arte, os 
estudantes irão organizar os materiais de sucata, para a montagem do instrumento musical 
africano “Cuíca”. Agende e reserve o computador e uma caixa de som para essa atividade. 
 
 

 

 

Referência de atividade:  

https://www.youtube.com/watch?v=fyQmHjjy0ZU 

(Instrumentos de origem africana)    

https://www.youtube.com/watch?v=Rb8UQHurIZQ 

(Instrumentos de origem africana)  

https://www.youtube.com/watch?v=gQU0fW1_-Bw (documentário sobre a origem da cuíca).   
https://www.youtube.com/watch?v=JgNbaK3KAyU (Vídeo sobre confecção de Cuíca).   
 

Materiais necessários: Um palito de churrasco ou algodão doce, cola líquida (material fornecido 
ao aluno), além de, uma lata com ou sem tampa (leite, chocolate, fórmula de bebê, entre outros), 
um pedaço pequeno de retalho (tecido) e jornais velhos. (material solicitado ao aluno)   
 
O professor irá fazer uma pequena abertura na lata com o auxílio da ferramenta adequa e irá 
orientar a decoração da lata por parte do aluno para a construção da cuíca.  
 
 
 
 

  

Instrumento 

musical 

https://www.youtube.com/watch?v=fyQmHjjy0ZU
https://www.youtube.com/watch?v=Rb8UQHurIZQ
https://www.youtube.com/watch?v=gQU0fW1_-Bw
https://www.youtube.com/watch?v=JgNbaK3KAyU
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23 a 27/maio 

Experimentar a 
construção de 
composições 
sonoras a partir 
da elaboração de 
instrumentos 
musicais não 
convencionais 

Retomando a aula anterior o professor irá orientar os alunos a fazer a decoração do instrumento musical, 
com retalhos de papel. Aplicar com cola líquida os retalhos de papel sobre a lata, que fique bem coberto 
com os materiais. Deixar para a secagem.  

Para essa atividade serão necessários: lata com tampa plástica da aula anterior, cola líquida; 
retalhos de papel (pode ser colorido ou de revistas), canetinhas.  
 
 
Observação: Solicite aos alunos que tragam jornais velhos.  

Instrumento 
musical  

30/maio a 

03/jun. 

Experimentar 
diferentes formas 
de expressão 
artística, 
dobradura, 
escultura 
modelagem e 
instalação   

 
Agende e reserve o computador e uma caixa de som para a explanação desse conteúdo.  
Nessa aula o professor irá fazer uma explanação sobre o artista brasileiro, Mestre Didi, após 
darão início a sua produção artística, conforme as orientações da apostila.  
Agende e reserve o computador e uma caixa de som para essa atividade. 
.       
Referência de atividade:  
https://www.youtube.com/watch?v=r358HAVByIE (Vídeo sobre o Mestre Didi)  
 
 
Materiais necessários: 
Cola bastão, palitos de churrasco ou algodão doce, fita crepe marrom que serão fornecidos aos 
alunos. Além de, jornais velhos material solicitado aos alunos.  
 

 

 
Escultura 

com rolinhos 
de jornal 

 

06 a 10/jun.  

Retomando a aula anterior daremos continuidade a finalização da proposta com a decoração. 
Daremos continuidade à produção artística da aula anterior. Finalizando a organização das peças 
de jornal. Com o auxílio de materiais artísticos farão o acabamento da escultura. 
Após a finalização dos trabalhos o professor irá realizar a exposição dos mesmos.     
 
Observação: Solicite aos alunos que tragam tampas de diversos tamanhos para a execução da 
releitura do anexo 6 podendo ser de qualquer tamanho desde que seja circular.    
 

 
 

 
 
 
Escultura 
com rolinhos 
de jornal 

 

https://www.youtube.com/watch?v=r358HAVByIE
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Feriado (Itapema) 13/06 
Feriado (Itajaí) 15/06 
Feriado Corpus Christi (16/06 e 17/06)  

 

13 a 17/jun. 

Reconhecer e 
analisar a 
influência de 
distintas matrizes 
estéticas e 
culturais das artes 
visuais nas 
manifestações 
artísticas das 
culturas locais, 
regionais e 
nacionais.  

 
Agende e reserve o computador e uma caixa de som para a explanação desse conteúdo.  
Nessa aula o professor irá introduzir a artista Niobe Xandó. Irá mostrar vídeos que possam 
ajudar na explicação. A estética de matriz africana presente em sua obra se materializa pelos 
grafismos e pelas máscaras.     
Material de apoio da apostila, os estudantes irão produzir uma releitura da Artista Niobe Xandó. 
Para essa aula o professor poderá agendar e separar o computador e uma caixa de som para 
poder contextualizar a trazer vídeos e imagens que possam esclarecer melhor a estética dessa 
artista. Já para o processo de criação do trabalho artístico serão necessários: Os alunos irão 
tentar reproduzir a obra da artista Niobe Xandó presente no anexo 5. Os alunos irão utilizar 
as tampinhas além de alguns círculos de E.V.A para criar uma composição com colagem de 
tampinhas em papel paraná.    
Após a sua execução organize uma exposição com as produções.   
 
Referência de atividade: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=gEVXAAn9qwY (Vídeo sobre o Niobe Xandó)  
  
Materiais necessários: cola quente, EVA, papel paraná (fornecido aos alunos) além de, 
tampinhas de tamanhos distintos (material solicitado aos alunos.   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
releitura com 
colagem de 
tampinhas  

https://www.youtube.com/watch?v=gEVXAAn9qwY
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20 a 24/jun.  

Retomando a aula anterior o professor irá dar continuidade ao trabalho proposto com os alunos. 
Após a sua finalização será elaborado uma exposição dos trabalhos releitura de Niobe Xandó.  
 
Observação: para a próxima aula o professor irá solicitar previamente para que os alunos 
tragam um sabão de coco e uma colher.  

releitura com 
colagem de 
tampinhas 

27/jun. a 

01/jul. 

 Identificar e 
apreciar formas 
distintas das artes 
visuais, cultivando 
a percepção e o 
imaginário.     

Para essa aula o professor irá fazer uma explanação sobre o Aleijadinho, um dos artistas 
brasileiros mais famosos na história do Brasil. O professor poderá mostrar vídeos e imagens que 
ajudarão na explicação e na contextualização do artista. Como proposta de atividade os 
estudantes irão produzir uma pequena escultura a partir um de um sabão.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=DfIwujNDRZQ (Vídeo sobre Aleijadinho)  
https://www.youtube.com/watch?v=earAQtg1aWI (Vídeo sobre Aleijadinho) 
https://www.youtube.com/watch?v=K8EUh4klhTo (Vídeo sobre escultura em sabão)  
https://www.youtube.com/watch?v=mWEfuriSIB4 (Vídeo sobre escultura em sabão)  

Escultura 
em sabão  

 

 LISTA 

DE 

MATERIAL 

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

  318 Palitos de churrasco  unidade 20      7 Cola branca líquida    litro  100ml 

  45 Papel canson branco A4 140g m2  folha 20     25 Fita adesiva marrom 3M  unidade 1/5 da unidade 

  83 Refil cola quente  unidade 3     71 Papelão Paraná   folha 3 

   15 E.V.A amarelo    folha 1     101 Tinta guache preto   Pote 500ml 100ml 

     23 E.V.A vermelho    folha  1            

  326 Rolo de espuma 5cm unidade 5      

*Para grupos de 10 alunos 

https://www.youtube.com/watch?v=DfIwujNDRZQ
https://www.youtube.com/watch?v=earAQtg1aWI
https://www.youtube.com/watch?v=K8EUh4klhTo
https://www.youtube.com/watch?v=mWEfuriSIB4
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ANEXOS 1 

Para Imprimir e colorir 
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Anexo 2 

Grafismo africano  

 

              
 

 

Anexo 3  

 

Cuíca  
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Anexo 4 

Mestre Didi 
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Anexo 5 

Niobe Xandó 
 

                              
 

 

Anexo 6  

Escultura sabão 

 
 


