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Falando de arte 

Duração: 4 aulas 

Referência do Livro do Estudante: Cadernos de projetos 

 

Relevância para a aprendizagem 

Por meio da produção de um programa sobre a linguagem da arte com a qual os alunos têm 

mais identificação, esta sequência propõe o contato com um processo de criação que envolve a 

linguagem audiovisual, bem como algumas das etapas e recursos técnicos empregados nesta forma de 

comunicação.  

 

Objetivos de aprendizagem 

• O contato com a linguagem audiovisual e seus recursos técnicos por meio de um processo 
de criação. 

• Reconhecer e identificar elementos do próprio repertório e imaginário dos alunos como 
materiais possíveis para serem utilizados nas suas produções, trazendo suas narrativas 
individuais em pauta. 

 

Objetos de conhecimento e habilidades (BNCC) 

Unidades temáticas Objetos de conhecimento Habilidades 

Artes integradas Arte e tecnologia 

(EF69AR35) Identificar e manipular diferentes tecnologias e 
recursos digitais para acessar, apreciar, produzir, registrar e 
compartilhar práticas e repertórios artísticos, de modo 
reflexivo, ético e responsável.  

 

Desenvolvimento 
Aula 1 – Pesquisa para o programa 

Duração: cerca de 45 minutos. 
Local: sala com computadores disponíveis para os alunos; sala de aula. 
Organização dos alunos: sentados em roda, nas cadeiras da sala. 
Recursos e/ou material necessário: computadores com acesso à internet, lápis preto, folha sulfite ou caderno para 
anotações e câmera fotográfica para registro. 
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Atividade 1 – Escolha dos temas (25 minutos) 

Em roda, comece a aula com uma breve conversa com os alunos sobre temas da arte que os 

agradam ou com os quais eles se identificam. Utilize perguntas como: “Qual linguagem de arte que 

vocês mais gostam? Por quê?”, “Quais expressões artísticas vocês mais apreciam no dia a dia?”, “Por 

quais tipos de trabalho de arte vocês mais se interessam? Por quê?”. Estimule a conversa da turma, 

pois esse é um momento de levantamento de repertórios, identificando gostos, interesses, críticas, 

opiniões etc. Faça com que os alunos elaborem suas respostas trazendo, com elas, justificativas e 

informações que julgam relevantes para validá-las. 

Proponha, para as aulas seguintes, a montagem de um programa de vídeos da turma sobre 

arte. Explique que para isso precisarão pesquisar temas e informações. Peça que formem grupos de 

três ou quatro pessoas e especifique que cada grupo fará um quadro e abordará um tema diferente, 

com pauta (assunto) e nome próprios. Ofereça aos alunos opções de possíveis formatos: pode ser um 

quadro jornalístico a respeito de um evento artístico (como uma exposição, um espetáculo ou show), 

ou um quadro que trate da produção de um artista, um quadro ensinando alguma técnica artística 

específica, entre outros.  

Peça que cada grupo escolha um tema para o seu quadro no programa. Depois, iniciem uma 

pesquisa na biblioteca da escola ou na sala de computadores sobre o assunto. Na sala de aula, se 

houver acesso à internet, também é possível realizar a pesquisa em celulares.  

Caso não seja possível fazer essa pesquisa na escola, peça que busquem outras opções como 

a biblioteca pública da cidade ou mesmo a casa de um dos alunos dos grupos que possua computador 

e acesso à internet. Dependendo do tema, é possível a turma se organizar para fazer uma entrevista 

com algum artista ou estudiosos de arte da cidade ou da região da escola. Nesse caso, além da pesquisa 

do tema, eles devem elaborar um roteiro de perguntas a serem feitas no dia da entrevista. Durante a 

pesquisa, procure orientar os grupos, verificando a compreensão da proposta e alimentando suas 

buscas, trazendo problemáticas e mais elementos para seus conteúdos. Sugira que procurem saber 

mais sobre a obra de algum artista conhecido. Outra possibilidade é encenarem uma entrevista com 

um artista conhecido, imaginando perguntas e respostas.  Não se esqueça de fotografar a etapa de 

pesquisa para registrar no portfólio da sala. 

 

Atividade 2 – Compartilhamento dos projetos (20 minutos) 

Ao final da pesquisa, peça que todos façam uma roda para uma reunião de pauta. Nesse 

momento, os grupos apresentem para sala o quadro que projetaram, falando sobre seu conteúdo, 

tema, formato. Você deve mediar essa conversa, para que todos sejam ouvidos, e todas as opiniões, 

respeitadas. Em seguida, escolham coletivamente um nome para o programa que irão montar. Para 

isso, procure fazer com que os alunos identifiquem um fator comum entre os quadros de todos os 

grupos e oriente que criem opções de nomes coerentes com esse fator. Então, realize uma votação 

para a escolha.  
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Como tarefa de casa, oriente para que os grupos se reúnam e montem um roteiro do quadro 

que apresentarão no programa, expondo as etapas do vídeo que produzirão, com guias para as falas 

dos possíveis apresentadores. Cada um dos quadros deve ter de 45 segundos a no máximo 2 minutos. 

Explique que uma das primeiras etapas para a produção de um vídeo é a elaboração do roteiro para 

planejar e projetar como ele será. Informe que eles também podem elaborar um storyboard com 

esboços e desenhos esquematizando os enquadramentos, letreiros e outros detalhes do programa. 

Informe que na aula seguinte os estudantes gravarão os seus quadros e que precisarão trazer 

os elementos necessários para a gravação. Para isso, eles devem pensar: “Será utilizado alguma roupa 

especial?”; “Em que local da escola irão gravar o programa?”; “Esse local é silencioso o bastante para 

realizar as gravações?”; “Qual a ordem de gravações dos grupos”?; ”Precisarão de cenário?"; "Todos 

os grupos podem usar o mesmo cenário?”; “Mostrarão objetos e imagens durante o programa?”; “Será 

preciso um fundo infinito para gravação, como um papel ou tecido colorido?”. Peça também que 

tragam, se tiverem em casa, equipamentos como um celular com câmera de vídeo digital e seus 

respectivos cabos para auxiliar na gravação.  

 

Aula 2 – Gravação para o programa 

Duração: cerca de 45 minutos. 

Local: local escolhido para a gravação dos programas.  

Organização dos alunos: sentados em roda no chão ou em suas carteiras.  

Recursos e/ou material necessário: celular com câmera ou câmera de vídeo digital com baterias carregadas, cabos para 

transferência, tripé ou apoio seguro para a operação da câmera, computadores, materiais específicos necessários para 

cada produção de cada grupo e câmera fotográfica para registro.  

Comece a aula retomando o nome do programa que escolheram na aula anterior, bem como 

o trabalho a ser apresentado por cada grupo. Verifique os roteiros ou storyboards elaborados fora da 

aula. Diga que, nessa aula, farão a etapa de captação do vídeo, isto é, as gravações dos programas. 

Pergunte em qual lugar da escola cada gravação deverá acontecer. Peça que deleguem funções a cada 

membro do grupo: além daqueles que vão aparecer no vídeo, alguém precisará operar a câmera de 

vídeo e outra pessoa deve dirigir a gravação, verificando se o conteúdo gravado é coerente com o 

roteiro elaborado. Essas funções podem variar seus responsáveis, de acordo com cada etapa do 

programa.  

Então, disponibilize aos alunos os equipamentos da escola e os trazidos pela turma a serem 

utilizados para gravação de vídeo e ajude-os nas etapas de pré-produção: montagem do cenário e do 

figurino, caso necessário; distribuição e uso dos equipamentos etc. Explique que os vídeos serão 

editados na aula seguinte, portanto, poderão fazer, se necessário, até dois enquadramentos, não 

necessitando da gravação em um plano único, o chamado plano sequência.  
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Oriente os operadores de câmera para que a câmera fique parada em cada quadro, com os 

movimentos mais suaves possíveis, facilitando a visualização do espectador. Para isso, é desejável o 

uso de um tripé ou um apoio seguro para a câmera durante a gravação, como uma mesa ou uma 

cadeira. Se o programa for gravado com celular, peça que posicionem o aparelho na horizontal, 

utilizando o formato convencional de filmes e produções televisivas. Auxilie-os, também, a prestarem 

atenção na iluminação do ambiente de gravação, verificando se ela favorece tanto a visualização dos 

espectadores quanto a intenção do programa.  

Durante as gravações, procure dar atenção aos grupos, orientando-os no caso de alguma 

dificuldade com o uso dos equipamentos e na execução do roteiro que elaboraram. Fotografe a etapa 

de captação para registrar no portfólio da sala. Reserve os momentos finais da aula para que os 

estudantes possam transferir os vídeos e conteúdos gravados nas câmeras para a memória dos 

computadores da escola. Para isso, crie, na rede da escola, uma pasta do programa e peça que cada 

grupo crie uma subpasta, salvando os vídeos nela. Na ausência de uma rede, peça que os grupos 

salvem os arquivos em uma pasta própria e que se lembrem em qual computador salvaram os 

arquivos.  

 

Aula 3 – Edição do programa 

Duração: cerca de 45 minutos. 

Local: sala de computadores.  

Organização dos alunos: sentados nas cadeiras da sala, cada grupo utilizando um computador.  

Recursos e/ou material necessário: computadores/celulares com acesso à internet e com programas de edição de vídeo. 

Nesta aula os alunos vão editar, de uma forma simples, os vídeos captados. Explique que, para 

fazer um vídeo, após a etapa de captação, há a etapa da edição que pode comportar diversas outras 

etapas, incluindo montagem, inclusão de efeitos visuais e sonoros, vinhetas etc. Nesta atividade, a 

montagem do vídeo que estão produzindo, selecionarão as partes que julgam relevantes para o 

programa, por meio de cortes e da formação de uma sequência, tendo o roteiro ou storyboard como 

base.  

Para fazerem a edição peça aos grupos que, primeiro, assistam a todo o material bruto 

gravado, identificando partes desnecessárias para serem cortadas posteriormente. Os estudantes 

devem marcar o minuto exato em que começa e termina o trecho que vai ser eliminado. Mostre aos 

alunos como utilizar o programa de edição de vídeo: ensine-os a utilizar a ferramenta de corte e como 

posicionar a sequência na linha do tempo. 

Oriente para que tenham o roteiro ou storyboard que produziram como base para montar a 

sequência e que comecem a editar. Durante essa etapa, auxilie os grupos em possíveis dificuldades. 

Caso haja necessidade de utilizar imagens e vídeos encontrados na internet, peça que o grupo no 

computador faça o download de vídeos, utilizando conversores on-line que transformam os links em 

arquivos no formato MP4. Ao final da edição, salvem o vídeo editado na pasta do grupo.  
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Aula 4 – Apreciação do programa 

Duração: cerca de 45 minutos 

Local: sala de aula 

Organização dos alunos: sentados em suas carteiras em semicírculo  

Recursos e/ou material necessário: vídeos produzidos pelos alunos organizados em um vídeo único e aparelho para 

exibição de vídeo 

Antes da aula, organize os vídeos dos alunos e junte-os em um arquivo único, para poderem 

assisti-los em sequência, como se fossem, de fato, um programa. Comece a aula retomando todas as 

etapas que empenharam na produção do programa: a elaboração do roteiro ou storyboard, captação 

e edição do vídeo.  

Em seguida, assistam ao vídeo produzido e, após a exibição, peça que contem o que acharam 

do programa que fizeram. Deixe os alunos bastante à vontade para trazerem suas opiniões e 

elaborarem discursos a respeito das produções. Para essa conversa, utilize perguntas como: “Qual 

etapa foi mais fácil?”; “Qual foi mais difícil?”; “Houve mudanças no projeto durante o processo?”; 

“Qual etapa vocês mais gostaram?”;“O conjunto de vídeos correspondeu ao projeto do programa que 

fizeram?”; “De qual programa vocês mais gostaram? Por quê?” 

Peça que as críticas sejam sempre respeitosas e construtivas. Se possível, exiba os vídeos 

produzidos em algum espaço da escola, para que toda a comunidade escolar possa assistir às 

produções dos alunos.  

 

Aferição do objetivo de aprendizagem 

Há dois aspectos desejáveis como resultados das aprendizagens pretendidas nessa sequência: 

• Que os alunos identifiquem e reconheçam elementos artísticos presentes em seus 
repertórios individuais como possíveis materiais ou pontos de partida para suas 
produções.  

• Que os alunos articulem esse material reconhecido e o transformem em um material 
audiovisual que tem como função comunicar uma mensagem.  

Para isso, observe as produções dos alunos, sobretudo o roteiro ou storyboard elaborado nas 

aulas 1 e 2, bem como o material final apreciado na aula 4. Preste atenção nas falas presentes na 

conversa final:  

• Eles deram atenção ao modo com o qual a informação é passada ao espectador do vídeo?  

• Trouxeram um tema relevante para os membros do grupo?  

• Fizeram encenações, inventaram formas criativas de refletir sobre o processo artístico? 

• De que modo o fizeram? 
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Questões para auxiliar na aferição 

1. O que é um roteiro? E um storyboard? 

2. O que se faz na etapa da edição de um vídeo? 

 

Gabarito das questões 

1. Espera-se que os estudantes percebam que tanto um roteiro quanto um storyboard consistem em 
documentos que guiam a elaboração de um vídeo sendo essenciais para o desenvolvimento de um 
trabalho nessa linguagem artística. Um roteiro tem um formato mais verbal, contendo falas ou 
rubricas, já um storyboard possui um formato semelhante às histórias em quadrinhos, em que são 
desenhados e descritos os enquadramentos desejados para o vídeo e as ações ao longo de seu 
desenvolvimento.  

2. Espera-se que os estudantes percebam que edição é a etapa final da produção de um vídeo, após 
a captação das imagens. Nela, é montada a sequência de quadros desejada, alterada a coloração 
do vídeo e são incluídos efeitos visuais e sonoros, etc. 


