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Audiovisual 1: Figurino 

Referência do Livro do 
Estudante 

Unidade 1, Capítulo 1, página 22    

Bimestre 1º 

Duração  4 min 18 s 

Categoria Vídeo 

Tipo de licença 

Aberta do tipo Creative Commons – Atribuição não comercial (CC BY NC). 

São permitidas a adaptação e a criação com base neste material para fins não 
comerciais, desde que os novos trabalhos atribuam crédito ao autor e licenciem 
as criações sob os mesmos parâmetros. É permitida a redistribuição da obra da 
mesma maneira que na licença anterior.  

Unidade temática Teatro 

Objeto de conhecimento 
(BNCC) 

Elementos de linguagem 

Habilidade (BNCC) 
(EF69AR26) Explorar diferentes elementos envolvidos na composição dos 
acontecimentos cênicos (figurinos, adereços, cenário, iluminação e sonoplastia) e 
reconhecer seus vocabulários. 

 

Orientações didáticas 

Objetivos 

Por meio da exploração desse vídeo, espera-se que os alunos possam: 

• compreender o que é figurino; 

• conhecer o trabalho de figurinista; 

• valorizar as manifestações artísticas corporais e o trabalho dos artistas. 

 

Sugestão de abordagem 

A duração prevista para assistir à entrevista e realizar a atividade complementar é de uma 

aula. Caso deseje, é possível ampliar a abordagem em duas aulas, retomando a entrevista e 

desenvolvendo a discussão sobre o tema. 

 

Antes de assistir ao vídeo 

Lembre os alunos de que o figurino é também denominado traje de cena e que ele é um 

importante elemento para a caracterização e a construção de personagens no teatro. Pergunte se 

algum deles já se caracterizou como algum personagem e em qual situação trajou esse figurino. 
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Aceite todas as respostas, que podem ir desde festas à fantasia, Carnaval, até os mais diversos 

espetáculos. A seguir, informe que o vídeo a que assistirão é uma entrevista com a figurinista Magê 

Blanques.  

Durante a exibição do vídeo 

Ao assistirem à entrevista com a figurinista Magê Blanques, oriente os alunos a dedicarem 

especial atenção a: 

• história de vida da artista;  

• sua formação acadêmica; 

• descrição do processo criativo indicado pela artista; 

• materiais usados na confecção de figurinos; 

• adequação dos figurinos ao espaço cênico (teatro fechado, também chamado de “teatro 
de caixa” e teatro de rua). 

Se necessário, pause o vídeo e dialogue com os alunos, levando-os a refletir sobre 

determinado tópico. Esclareça dúvidas pontuais. 

 

Após assistir ao vídeo 

Faça uma roda de conversa e peça-lhes que digam quais pontos acharam mais interessantes 

na fala da entrevistada. Levante pontos relevantes como: Qual é a difereneça entre teatro de caixa e 

teatro de rua? De que modo o figurino pode dialogar com o cenário de uma peça teatral? Que 

materiais podem ser usados em figurinos, além de tecidos?  Deixe que se expressem livremente. 

 

Atividade complementar 

Organize os alunos para a realização de uma atividade de criação de figurino. 

Material necessário 

• papel pardo 

• papeis coloridos diversos ou jornal velho 

• fita-crepe 

• cola 

• tesoura de pontas arredondadas 

• grampeador de papel 

• pincéis e tinta guache 
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Como fazer 

Proponha aos estudantes que criem e elaborem um figurino para determinada personagem, 

que será escolhida pelos próprios alunos. Siga estes passos: 

• Monte pequenos grupos, de três a quatro integrantes. 

• Peça a cada grupo que defina qual figurino será feito. 

• Solicite que escolham quem do grupo será o modelo para o figurino a ser produzido. 

• O aluno que se voluntariar para ser o modelo deve se deitar sobre o papel pardo para 
que os colegas contornem seu corpo com lápis grafite e obtenham sua silhueta.   

• Peça que recortem a silhueta desenhada e, então, que pintem e colem ou grampeiem 
papéis para construir o figurino planejado. 

• Monte uma exposição. 

Caso queira construir o figurino sobre o corpo de quem foi escolhido como modelo, restrinja 

o material a papel, jornal velho e fita-crepe, para evitar que os alunos se machuquem. Enfatize a 

importância de não apertar a fita-crepe, de forma a não prender a circulação sanguínea do modelo 

nem cobrir seu rosto, o que prejudicaria sua respiração. 

Encerre a aula promovendo um desfile com os figurinos construídos. Se houver possibilidade, 

providencie uma trilha sonora para acompanhar o desfile. Deixe que a turma escolha as músicas, 

orientando-a a levar em consideração a adequação da trilha sonora ao ambiente escolar e a relação 

com o figurino que será apresentado. Caso os alunos tenham escolhido um figurino para um 

personagem conhecido, peça aos outros grupos que busquem indicar durante o desfile para qual 

personagem foi produzido o figurino. 
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Audiovisual 2: Trabalhos artísticos com crochê 

Referência do Livro do 
Estudante 

Unidade 1, Capítulo 2, página 56    

Bimestre 2º 

Duração  6 min 30 s 

Categoria Vídeo 

Tipo de licença 

Aberta do tipo Creative Commons – Atribuição não comercial (CC BY NC). 

São permitidas a adaptação e a criação com base neste material para fins não 
comerciais, desde que os novos trabalhos atribuam crédito ao autor e licenciem 
as criações sob os mesmos parâmetros. É permitida a redistribuição da obra da 
mesma maneira que na licença anterior.  

Unidade temática Artes visuais  

Objeto de conhecimento 
(BNCC) 

Sistemas da linguagem 

Habilidade (BNCC) 
(EF69AR08) Diferenciar as categorias de artista, artesão, produtor cultural, 
curador, designer, entre outras, estabelecendo relações entre os profissionais do 
sistema das artes visuais. 

 

Orientações didáticas 

Objetivos 

Por meio da exploração desse vídeo, espera-se que os alunos possam: 

• compreender a importância do crochê como forma de desenvolvimento da concentração 
e da expressão artística;  

• compreender as várias formas de fazer crochê e sua apresentação como obra artística 
contemporânea, expandindo suas funções originais. 

 

Sugestão de abordagem  

A duração prevista para assistir ao vídeo e desenvolver o debate é de uma aula. A atividade 

complementar deve ser feita em segunda aula.  
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Antes de assistir ao vídeo 

É interessante perguntar aos alunos se conhecem pessoas que fazem crochê ou se eles 

mesmos fazem. Comente com os alunos sobre o design e o acabamento dos trabalhos de crochê e 

também sobre o espírito empreendedor e muitas vezes cooperativista de muitas pessoas que 

produzem peças com essa técnica. Lembre os estudantes de que crochê é uma trama feita com fios, 

como cordas, lãs, barbantes e outros. 

 

Durante a exibição do vídeo 

Ao assistirem à entrevista com a artista visual Geovana Cleres, oriente os alunos a dedicarem 

especial atenção à: 

•  conceituação de crochê tradicional, 

• conceituação de crochê moderno ou contemporâneo, 

• materiais usados no crochê moderno ou contemporâneo, 

• importância do crochê moderno na decoração de casas, 

• tridimensionalidade no crochê moderno, 

• descrição que a artista faz do processo criativo, 

• influências da artista, 

• projetos da artista. 

Se necessário, pause o vídeo e dialogue com os alunos, levando-os a refletir sobre 

determinado tópico. Esclareça dúvidas pontuais. 

 

Após assistir ao vídeo 

Converse com os alunos sobre o que acharam do vídeo. Pergunte se têm dúvidas em relação 

ao vocabulário. Em caso afirmativo, ajude-os a esclarecê-las e estimule a pesquisa. É importante 

valorizar a troca de experiências e técnicas entre a turma. Apresente trabalhos dos artistas 

mencionados pela entrevistada: Toshiko Horiushi, Ernesto Neto e Olek. Assim, os estudantes 

compreenderão melhor as poéticas citadas pela artista plástica. 

Organize a turma em seis grupos. Cada dois grupos pesquisarão um desses artistas. Eles 

buscarão informações sobre a formação dos artistas, seu processo criativo, seus trabalhos mais 

importantes. Auxilie-os indicando fontes confiáveis, como livros e sites. Os grupos poderão 

apresentar suas pesquisas em forma de seminário. 
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Atividade complementar  

Organize com os alunos a criação de uma trama coletiva no espaço escolar.  

 

Material necessário 

• fio de tipos variados e de diversas cores  

• cola branca 

• tesoura de pontas arredondadas 

• pincéis  

• tinta guache 

 

Como fazer 

Organize os alunos em grupos de três ou quatro integrantes. Os grupos devem pegar os fios e 

uni-los dando nós, de modo que pareçam teias ou redes, criando uma grande trama. Sugira a eles 

que pintem os fios. No caso de o material ser sintético, você pode usar tinta guache misturada à cola, 

para que se fixe na superfície dos fios. Quando as obras estiverem prontas, proponha aos grupos que 

unam os trabalhos, criando uma obra em conjunto. Por fim, organizem uma exposição para a obra 

coletiva. 

 

Roda de conversa 

Após a produção e a exposição, convide os alunos a apreciar trabalhos de outros artistas, 

como Sheila Hicks, Crystal Gregory, Alexandre Heberte, Marina Godoy e Sonia Gomes. Em uma roda 

de conversa, converse com a turma a respeito das produções deles e dos artistas apresentados, 

fazendo uma abordagem de leitura contextualizada, em que se coloque a arte como manifestação 

universal. 
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Audiovisual 3: Consciência corporal 

Referência do Livro do 
Estudante 

Unidade 2, Capítulo 3, página 111   

Bimestre 3º 

Duração  5 min 2 s 

Categoria Videoaula 

Tipo de licença 

Aberta do tipo Creative Commons – Atribuição não comercial (CC BY NC). 

São permitidas a adaptação e a criação com base neste material para fins não 
comerciais, desde que os novos trabalhos atribuam crédito ao autor e licenciem 
as criações sob os mesmos parâmetros. É permitida a redistribuição da obra da 
mesma maneira que na licença anterior.  

Unidade temática Dança  

Objeto de conhecimento 
(BNCC) 

Elementos da linguagem 

Habilidades (BNCC) 

(EF69AR10) Explorar elementos constitutivos do movimento cotidiano e do 
movimento dançado, abordando, criticamente, o desenvolvimento das formas da 
dança em sua história tradicional e contemporânea. 

(EF69AR11) Experimentar e analisar os fatores de movimento (tempo, peso, 
fluência e espaço) como elementos que, combinados, geram as ações corporais e 
o movimento dançado. 

 

Orientações didáticas 

Objetivos 

Esse audiovisual pretende valorizar a consciência corporal como a compreensão dos limites e 

das características do próprio corpo, por meio de uma explanação acerca da mecanicidade com que 

executamos movimentos corporais e de como podemos nos expressar por meio do movimento 

dançado. Além disso, busca aprofundar de que maneira alcançamos essa consciência corporal, 

apresentando exercícios práticos. 

Por meio da exploração desse audiovisual, espera-se que os alunos possam: 

• compreender o conceito de consciência corporal; 

• valorizar o próprio corpo e o corpo das demais pessoas como meio criativo de expressão; 

• executar exercícios de consciência corporal; 

• experimentar movimentos corporais diversos em diferentes níveis e ritmos com base nos 
exercícios propostos. 
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Sugestão de abordagem  

A duração prevista para assistir ao vídeo e desenvolver o debate é de uma aula. A atividade 

complementar deve ser feita em outra aula.  

 

Antes de assistir ao vídeo 

Como esse tema é imprescindível para práticas pedagógicas em Dança e nas Artes Cênicas de 

maneira geral, o material pode ser utilizado como um ponto de partida para estudos de consciência 

corporal. A fim de realizar os exercícios propostos no vídeo, afaste as cadeiras formando um círculo, 

deixando espaço para que todos possam assistir ao vídeo e também realizar os movimentos 

propostos no vídeo. 

 

Durante a exibição do vídeo 

Ao assistirem ao vídeo apresentado pela coreógrafa e dançarina Georgia Lengos, se 

necessário, pause o vídeo e dialogue com os alunos, levando-os a refletir sobre determinado tópico. 

Esclareça dúvidas pontuais. 

Oriente os alunos a dedicarem especial atenção a: 

• mecanicidade dos movimentos na contemporaneidade, 

• diversidade dos corpos humanos; 

• crítica à padronização da beleza; 

• importância do exercício corporal; 

• importância da consciência corporal; 

• exemplos de exercícios de consciência corporal (descobrindo o eixo, abaixar e levantar 
com a liderança de uma parte do corpo, andar pela sala com a consciência do espaço, 
relaxamento, movimentação livre usando os exercicios feitos). 

A partir dos 1 min 48 s, depois da demonstração de cada exercício, pause o vídeo e realize os 

movimentos com a turma.  
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Após assistir ao vídeo 

Depois da exibição do vídeo, abra um debate orientado para que os estudantes reflitam 

sobre os seguintes pontos:  

• Mecanicidade dos movimentos cotidianos: peça a alunos voluntários que comentem o 
vídeo fazendo reflexões curtas. 

• Corpo como meio de expressão: peça que comentem expressões corporais já codificadas 
em nossa sociedade, ou seja, expressões e gestos corporais cujo significado já 
conseguimos traduzir. 

• Consciência corporal em si: peça que definam, em suas próprias palavras, a consciência 
corporal, fazendo uma breve reflexão sobre sua importância na vida cotidiana e em 
práticas artísticas. 

O intuito dessa abordagem é explorar questões pertinentes à aprendizagem da consciência 

corporal, reforçando sua relevância na formação sociocultural dos alunos. 

 

Atividade complementar  

A sugestão é realizar as atividades apresentadas nos vídeos e propor uma improvisação 

coletiva com base nos exercícios a seguir.  

• Experimentar níveis (alturas) diversos, abaixando-se e levantando-se de variadas formas, 
tendo como referência diferentes partes do corpo. 

• Caminhar pelo espaço observando o próprio corpo, experimentando diversas formas de 
se locomover, explorando diferentes velocidades de execução de movimentos. 

• Movimentar-se livremente ao som de uma música, utilizando as experimentações feitas 
nos exercícios anteriores. 

Ao final, converse com os alunos sobre a atividade e deixe que se expressem livremente 

sobre como foi a realização da atividade, enfatizando a percepção do próprio corpo. 
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Audiovisual 4: Notação criativa 

Referência do Livro do 
Estudante 

Unidade 2, Capítulo 4, página 149 

Bimestre 4º 

Duração  3 min 6 s 

Categoria Videoaula 

Tipo de licença 

Aberta do tipo Creative Commons – Atribuição não comercial (CC BY NC). 

São permitidas a adaptação e a criação com base neste material para fins não 
comerciais, desde que os novos trabalhos atribuam crédito ao autor e licenciem as 
criações sob os mesmos parâmetros. É permitida a redistribuição da obra da 
mesma maneira que na licença anterior.  

Unidade temática Música 

Objeto de conhecimento 
(BNCC) 

Notação e registro musical 

Habilidade (BNCC) 

(EF69AR22) Explorar e identificar diferentes formas de registro musical (notação 
musical tradicional, partituras criativas e procedimentos da música 
contemporânea), bem como procedimentos e técnicas de registro em áudio e 
audiovisual. 

 

Orientações didáticas 

Objetivos 

O objetivo desse audiovisual é favorecer a compreensão sobre o conceito de notação criativa 

e explorar diferentes formas de registro musical, que fazem uso de elementos lúdicos em busca da 

concretização dos sons pela sua visualização. A música contemporânea, ao utilizar como material 

diversas fontes sonoras, e não apenas a de instrumentos convencionais (acústicos ou elétricos), 

ampliou as possibilidades de criação musical ao infinito. Consequentemente, também ampliou as 

formas de escrita. 

Por meio da exploração desse audiovisual, espera-se que os alunos possam: 

• compreender os significados e usos de notação gráfica; 

• explorar diferentes formas de notação dos mais diversos sons e fontes sonoras; 

• entender a notação musical como um código, e que, portanto, pode ser criado de acordo 
com as necessidades de cada música. 
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Sugestão de abordagem  

A duração prevista para assistir ao vídeo e desenvolver o debate e a atividade é de uma aula.  

 

Antes de assistir ao vídeo 

O vídeo pode ser utilizado como ferramenta de apoio ao trabalho em sala de aula. Assim, é 

importante que os alunos tenham conhecimentos prévios sobre os parâmetros do som “altura” e 

“duração”. 

Explique aos alunos que a notação musical é o registro gráfico dos sons. A chamada “notação musical 

tradicional” é constituída por notas musicais, usadas para registrar sons em relação a suas 

características, como altura e duração. As notações tradicionais são escritas com notas musicais, 

respeitando os padrões de escrita desenvolvidos ao longo da história da música ocidental a fim de 

que outras pessoas possam tocar a música, além de seu compositor. 

As notações criativas ganharam força em meados do século XX, quando os compositores 

começaram a criar suas próprias maneiras de registrar suas músicas usando formas e figuras criadas 

por eles, que podem representar, também, duração, altura, intensidade, entre outros. 

 

Durante a exibição do vídeo 

Ao assistirem à videoaula com o músico Rodrigo Assad, oriente os alunos a dedicarem 

especial atenção a: 

• conceituação de notação musical; 

• possibilidade de criar e ler partituras não convencionais ou criativas; 

• sequência de sons (duração); 

• sequência de sons (intensidade); 

• sequência de sons (altura); 

• registro criativo das sequencias de sons. 

Se necessário, pause o vídeo e dialogue com os alunos, levando-os a refletir sobre 

determinado tópico. Esclareça dúvidas pontuais. 
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Após assistir ao vídeo 

Após a exibição, faça com os alunos uma roda de conversa e incentive-os a comentar o 

conteúdo assistido. 

Se possível, apresente partituras criativas aos alunos, como as criadas pelo músico John Cage. 

Depois, sugira aos alunos que criem sua própria notação criativa. Para isso, podem ser 

usados instrumentos musicais (caso se encontrem disponíveis) ou qualquer outro objeto que 

produza som, ou seja, qualquer fonte sonora.  

Peça que um dos alunos ajude-o na apresentação de uma sequência de sons, com variações 

de duração, intensidade e altura. Escolham um ou mais instrumentos ou materiais sonoros e toque-

os fazendo-os vibrar (durando mais ou menos tempo), com mais ou menos força (intensidade) e 

fazendo-os vibrar aguda ou gravemente (aqui você pode usar instrumentos diferentes). 

Após a escolha dos sons e da sequência sonora que fará parte da notação, incentive os 

estudantes a criar símbolos para a representação dos sons. Gráficos, imagens, ilustrações, formas 

geométricas, desenhos, tudo pode ser utilizado nas partituras “não convencionais” (também 

chamadas de partituras gráficas ou criativas). 

Depois, peça aos alunos que exponham as notações criadas. Promova o diálogo e pergunte: 

Vocês tiveram dificuldade em alguma parte da atividade? Você ficou contente com o resultado do 

trabalho? 

 


