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Tema 

Expressões do corpo 

Lista de conteúdos prioritários 

  Estátua viva 

  Gestos do cotidiano 

  Improvisações com gestos 

  Escultura 

  Criação de estátua viva a partir de desenho 

  Assemblage 

 Criação de escultura 

 

Semana Procedimento de aula Orientações práticas 
Produto 

final 

25 a 29/abr 

Reconhecer e analisar a influência de distintas 

matrizes estéticas e culturais das 

artes visuais nas manifestações artísticas das culturas 

locais, regionais e nacionais. 

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. 

Estátua Viva 

 

Exibir vídeo sobre estátua viva presente no positivo on 

entre outras imagens de diversos tipos de estátua viva ao 

redor do mundo. 

Cada aluno deve se imaginar como uma estátua viva 

congelada executando alguma ação (como tocar um 

instrumento musical) e fazer um desenho desta situação. 

 

Materiais: folha sulfite A4 

Contextualização e 

fruição 

Desenho 

 

Responsável: Osmar Esquipe (Unidade): School, Itapema, Itajaí 

 Ensino: Fundamento I Série: 3º ano Proposta: 2 Ano: 2022  
 

Planejamento Simplificado das Aulas de Arte 
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02 a 06/maio 

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. 

Jogo da estátua 

 
Conforme orientações da apostila página 5. 
 
Crie sua estátua viva 
 
A partir do desenho da semana anterior, cada aluno deve 
apresentar sua estátua viva agora com o corpo, deixando 
com que a turma adivinhe do que se trata. 
 
Referência: página 6 da apostila 

Improvisação em dança 

e teatral 

09 a 

13/maio. 

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. 

Gestos do cotidiano 

 

Investigar com a turma uma série de gestos expressivos, 

que comunicam algo. Depois, cada aluno escolhe um 

gesto e apresenta para a turma. 

 

Referência: página 11. 

Modelo vivo 

 

O professor contextualiza o desenho de observação de 

modelo vivo como prática comum para o treinamento de 

artistas e se posiciona em posição confortável e fácil de 

ser reestabelecida caso precise sair e retomar. A turma 

então desenha o professor. Em seguida dá lugar a algum 

estudante que queira posar de modelo vivo. (anexo I) 

Contextualização 

Desenho 

16 a 20/maio 

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. 

Improvisação com gestos (concepção) 
 
Separados em grupos, os alunos criam uma cena teatral 
sem usar texto, contando uma história apenas com 
mímica. Solicitar que retomem o vocabulário de gestos da 
semana anterior. 
Improvisação com gestos (apresentação) 
 
Os grupos apresentam as cenas e em seguida a turma 
comunica o que compreendeu de cada cena. 

Improvisação teatral 
Socialização 
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23 a 27/maio 

Reconhecer e analisar a influência de distintas 

matrizes estéticas e culturais das 

artes visuais nas manifestações artísticas das culturas 
locais, regionais e nacionais. 
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. 

Escultura 
 
Apresentar o artista Rodin com slides de obras suas. 
Realizar leitura de imagem d’O Pensador e investigar com 
os alunos sobre o que a figura pensa. Conceituar escultura 
em suas características de obra com altura, largura e 
profundidade. 
Desenho e colagem a partir do pensador (anexo II) 
 
Desenhar O Pensador e sobre ele um balão de 
pensamento que ocupe todo o restante da folha. Utilizando 
imagens de revistas, realizar colagem no balão 
comunicando sobre o que a figura pensa. 
 
Referência: página 13. 

Contextualização e 
fruição 

Colagem 

30/maio 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. 

Criação de escultura, parte 1 
 
Inspirados em Rodin, cada aluno cria sua escultura 
modelando partes do corpo em massinha. Apresentar 
este primeiro momento como um esboço, uma 
preparação para a semana seguinte. 
 
Referência: página 19. 
 
Materiais necessários: massinha de modelar. 

Produção em escultura 

06 a 10/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. 

Criação de escultura, parte 2 (anexo III) 
 
Nesta etapa, os esboços feitos em massinha serão 
reproduzidos em argila. 
 
Materiais necessários: argila. 

Produção em escultura 
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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. 

Modelagem de mão em gesso (anexo IV) 
 
O professor demonstra o processo de feitura de uma 
escultura de molda de mão com alginato e gesso. Será 
sorteada uma criança para que se produza o negativo da 
mão dela. 
 
Com o gesso seco e retirado do molde, cada criança deixa 
sua marca nele desenhando com giz pastel. 
 
Materiais necessários: balde, alginato, gesso, espátula 
para mexer, giz pastel. 
 
TAREFA 
Trazer recortes de revistas ou imagens impressas de 
objetos comuns (cadeira, mesa, luminária, carro, etc.). 

Contextualização 

Feriado (Itapema) 13/06 
Feriado (Itajaí) 15/06 

Feriado Corpus Christi (16/06 e 17/06) 

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. 
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. 

Assemblage 
 
Conceituar com a turma assemblage como a técnica de 
misturar objetos comuns para a concepção de uma obra 
de arte. Apresentar o trabalho da artista contemporânea 
Guan Xiao (anexo V) e suas esculturas de personagens 
feitas com a mistura de objetos cotidianos e diversas 
técnicas escultóricas. 
 
Antes de transformar suas ideias em obras 
tridimensionais, Guan Xiao concebe esboços digitais com 
colagens de imagens que ela coleciona da internet. 
Solicitar que a turma crie duas criaturas diferentes 
usando as imagens que trouxeram de casa. 
 
Materiais: folha canson A4, imagens de objetos (trazidas 
de casa), tesoura, cola. 
 
 

Conceituação e fruição 
 

Colagem 
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27/jun a 

01/jul. 

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. 

Pintura de corpo em tamanho real 
 
Divididos em grupos, os alunos traçam o corpo de um dos 
colegas no papel kraft, recortam o contorno e pintam a 
figura. 
 
Materiais necessários:  
Tinta guache 
Pinceis 
Papel kraft 
  

Produção com pintura 

 

 

 LISTA 

DE 

MATERIAL 

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

 69 Papel sulfite A4 75g folha 40   Alginato Dencrigel 410gr gr 5 

 46 Papel canson colorido A4 pacote 1  313 Gesso em Pó Branco kilo 5 

 39 Massinha de modelar Caixa 10  104 Tinta guache vermelho 
Pote 

500ml 
50ml 

 301 Argila kilo 10  208 Pincel chato nº10 unidade 10 

  
96 Tinta guache amarelo Pote 

500ml 

50ml 
 211 Pincel chato nº 16 unidade 10 

  
97 Tinta guache azul Pote 

500ml 

50ml 
 

303 Balde 
unidade 1 

  
98 Tinta guache branco Pote 

500ml 

50ml 
 

30 Giz Pastel seco Pentel 
caixa 1 

  
99 Tinta guache laranja Pote 

500ml 

50ml 
 

45 Papel canson branco A4 140g/m2  
folha 10 

  
100 Tinta guache marrom Pote 

500ml 

50ml 
  

Espatula de cozinha de cabo longo 

(Plástico) 
unidade 5 

  
101 Tinta guache preto Pote 

500ml 

50ml 
     

  
102 Tinta guache roxo Pote 

500ml 

50ml 
     

  103 Tinta guache verde Pote 50ml      
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500ml 

  
96 Tinta guache amarelo Pote 

500ml 

50ml 
     

  
97 Tinta guache azul Pote 

500ml 

50ml 
     

*Para grupos de 10 alunos 

 

ANEXOS: 

Anexo I 

 
 

Anexo II 
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Anexo III 
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Anexo IV 
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Anexo V 
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