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Tema 

Um giro pela arte popular 

Lista de conteúdos prioritários 

 Elementos da linguagem visual da arte;  

  Desenho criativo 

 Textura 

  Mosaico 

 Mandala 

 Taumatrópio 

 Dobradura 

 

Semana Procedimento de aula Orientações práticas 
Produto 

final 

25 a 29/abr 

Identificar e apreciar formas distintas 

das artes visuais tradicionais e 

contemporâneas, cultivando a 

percepção, o imaginário, a capacidade 

de simbolizar e o repertório imagético. 

Explique aos alunos que há muitas danças pelo mundo executadas em formações de rodas. É possível mostrar 

imagens, por exemplo, da sardana dança circular típica da Catalunha, que foi usada como inspiração pelo pintar 

francês Henri Matisse no famoso quadro A dança (1910). Mostre aos alunos diferentes tipos de danças em roda. 

Atividade da página 4 a 9 

Apresentação de Sardana 

https://www.youtube.com/watch?v=z3Kzbkun58Q  

Dança de fita 

https://www.youtube.com/watch?v=i8NT_Dl8ajI 

Sugestão fazer uma dança de roda ou até mesmo criar um movimento com os alunos. 

 

Materiais: 

Apostila do estudante; 

Datashow  

Ciranda 

 

Responsável: Andreza Esquipe (Unidade): São Vicente 

 Ensino: Fund. I Série: 4° ano Proposta: 2 Ano: 2022  
 

Planejamento Simplificado das Aulas de Arte 

https://www.youtube.com/watch?v=z3Kzbkun58Q
https://www.youtube.com/watch?v=i8NT_Dl8ajI
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02 a 06/mai 

Explorar e reconhecer elementos 

constitutivos das artes visuais (ponto, 

linha, forma, cor, espaço, movimento 

etc.). 

Daremos início à aula, mostrando os 

variados tipos de linhas. Em seguida 

apresente a definição da Linha É a 

trajetória definida pelo movimento de 

um ponto no espaço; um conjunto de 

pontos que se sucedem uns aos 

outros, numa sequência infinita; 

elemento visual que mostra 

direcionamentos, delimita e insinua 

formas, cria texturas, carrega em si a 

ideia de movimento. 

 
O Arte educador dará início à aula, contextualizando o que é linha, logo após, apresentará alguns tipos de linhas 
que existem. Em seguida o Arte educador entregará para cada aluno uma folha sulfite onde cada um dividirá a 
folha com uma linha no meio na posição da vertical e três linhas na horizontal, deixando um espaço entre elas 
para criar um desenho diferente em cada. Será colocado no quadro, pelo Arte educador oito tipos de linhas, onde 
cada aluno terá que criar um desenho com cada uma delas.  
 
 Materiais: 
-  Folha sulfite 
- Lápis e borracha (do aluno) 
 

Desenho 

09 a 13/mai 

Explorar e reconhecer elementos 

constitutivos das artes visuais (ponto, 

linha, forma, cor, espaço, movimento 

etc.). 

Após a explanação sobre a cultura indígena, o Arte educador mostrará diferentes tipos de linhas para ampliar o 

conhecimento dos alunos. Logo após a contextualização, o Arte educador entregará aos alunos argila para a 

construção de algumas peças como vasos, estatuetas, etc.  

Referência da atividade: pág. 17 da apostila 

Materiais: 

Argila 

Estecas de modelagem 

Indígena - Vasos 

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. 

 

Ao iniciar a aula, o professor explicará sobre o tema a ser tratado na aula. Apresentará as obras de arte de 
Romero Britto e fará a leitura da imagem com eles, observando cada detalhe da obra e quais os tipos de linhas 
eles conseguem identificar. 
Algumas obras de Romero Britto para fazer a leitura da imagem: 

 Em seguida, desenvolver com os alunos uma releitura, usando os tipos de linhas e texturas.  
https://www.culturagenial.com/obras-famosas-romero-britto/ 
Neste momento, o Arte educador irá explicar sobre os elementos visuais da arte. Que as texturas podem ser 
naturais ou criadas pelo homem. Que a linha é a sucessão de pontos ou um traço em movimento. Podendo 
apresentar obras como a de Romero Britto que apresenta diversos tipos de linhas e texturas. 
 
(Como tarefa, solicitar que os alunos procurem texturas encontradas na natureza ou feita pelo homem, para 
trabalhar na próxima aula.) Ex.: Folhas, casca de ovos, gravetos e etc. 
 
O Arte educador entregará uma folha sulfite para cada aluno, onde farão a releitura usando as linhas e as 
texturas. Após o término do desenho, cada um apresentará a sua arte.  

 
Materiais: 
- Folha sulfite 

-  Impressão da Obra de Romero Britto (Ver anexo) 

Releitura 

https://www.culturagenial.com/obras-famosas-romero-britto/
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23 a 27/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. 
 

Com os materiais de texturas trazidos de casa, o Arte educador conduzirá a aula relembrando aos alunos o que é 
textura?  

Em seguida, cada estudante apresentará para o professor, o material sobre texturas que trouxe de casa.  Após a 
contextualização do tema apresentado, o Arte educador colocará os materiais trazidos pelos alunos em uma 
caixa, vendara os olhos de um dos educandos, que estarão sentados em círculo. Logo após passará a caixa com 
os materiais, e eles terão que sentir e dizer que objeto é.  Em seguida, o professor entregará um objeto no qual o 
educando criará um desenho usando-o. 

Texturas 

30/mai a 

03/jun 

Experimentar a criação em artes visuais 
de modo individual, coletivo e 
colaborativo, explorando diferentes 
espaços da escola e da comunidade. 
A proposta desta atividade é mostrar 
para os alunos uma forma natural de 
pintar, com materiais extraídos da 
natureza.  

 

O professor de arte, mostrará para os educandos a história da mandala. Em seguida entregará para cada aluno 
os materiais para dar início a produção das tintas. Nesta atividade, somente o Arte educador manuseará os 
materiais para a confecção das tintas. Atividade poderá ser feita em pequenos grupos. 
 
Materiais:  
- Pincel 
- Papel canson 
- Cola líquida 
Terra para jardim 
Peneira plástica 
Bacia  
Potes descartáveis 
 
Ingredientes: Medir no copo descartável  
2 medidas de terra peneirada;  
medidas de água; 1 medida de cola branca. Coloque a terra e a água em um recipiente, misture bem. Para dar 
cor, acrescente pigmentos naturais como: açafrão, colorau e etc.) Para enriquecer ainda mais, solicite que os 
alunos levem sementes, grãos, folhas e etc. 

Mandala 

06 a 10/jun 

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

Nessa aula, o aluno fará a parte prática, que é pintar a mandala construída na aula anterior. Mandala 

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

Feriado 
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13 a 17/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. 

Nesta atividade construiremos um taumatrópio. 
O Arte educador, iniciará a aula explicando o que é e mostrando as ideias para os alunos. 
 É um disco de papelão com uma imagem de cada lado preso a dois pedaços de barbante. Quando as cordas são 
torcidas, rapidamente, entre os dedos, as imagens dos dois lados parecem se combinar em uma só, graças aos 
princípios da persistência da visão 
 
Materiais:  
 - Papel canson 
Prato de papelão 
- Palito de churrasco 
- Lápis grafite do estudante 
- Canetinhas e lápis de cor  
 
https://www.youtube.com/watch?v=7iUOYKYMXZo  

 

Taumatrópio 

 20 a 24/jun 

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

Nesta aula, o Arte educador apresentará para a turma a história de um boi muito conhecido na cultura popular 
brasileira.  Bumba meu boi ou boi-bumbá é uma festa do folclore popular brasileiro, com personagens humanos e 
animais fantásticos, que gira em torno de uma lenda sobre a morte e ressurreição de um boi. Leve ao educando a 
ouvir a canção e conhecer a história. 
Sugestão: usar somente como áudio   

https://www.youtube.com/watch?v=YP3ZiI-dpLs  
A prática desta atividade, será através da dobradura. Cada aluno receberá uma folha sulfite entregue pelo Arte 
educador, onde ele dará as seguintes instruções de como dobrar e decorar. 

Dobradura 

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. 
Reconhecer algumas categorias do 
sistema das artes visuais (museus, 
galerias, instituições, artistas, artesãos, 
curadores etc.). 

 
Ao iniciar a aula, o professor explicará sobre o tema a ser tratado na aula. Em seguida, entregará o para os 
alunos uma imagem, onde eles deverão preencher com picotes de revistas, observando a cor e a textura da folha 
que será recortada, para que a imagem fique preenchida de maneira uniforme. 

 
Referência página 18 a 20 – Sugestão para a atividade, fazer em pequenos grupos. 
 
Materiais: 
- Folha sulfite 
- Papel canson branco A4 
Ver anexo 

 Mosaico   

 

 

 

 

 

 

 

 LISTA 

DE 

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

 69 
Folha Sulfite branca A4 
75g 

folha 60  301 argila kg 1kg 

https://www.youtube.com/watch?v=7iUOYKYMXZo
https://www.youtube.com/watch?v=YP3ZiI-dpLs
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MATERIAL 
 324 

Prato de papelão 24 cm 

 
pacote 10  318 Palito de churrasco unidade 20und 

 7 Cola branca líquida litro 100ml  302  Bacia plástica pequena unidade 1 

  Terra para jardim pacote 1 pct por unidade  45 Papel canson branco A4140gr Folha 40 

  209 Pincel chato nº 10 unidade 5  321 Peneira de plástico pequena unidade 1 

  24 Estecas para modelagem kit 1      

           

           

*Para grupos de 10 alunos 

 

ANEXOS: 

 

Obra de Romero Britto para imprimir 

 
Mandala feito com terra e sementes 

  
 

Taumatrópio 
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Mosaico; 

 


