


 

 

Material Digital do Professor 

Arte – 7º ano 

Audiovisuais e orientações de uso 

 

Audiovisual 1: Arte urbana: grafite 
 

Referência do Livro do 
Estudante 

Unidade 1, Capitulo 1, p. 26 

Bimestre 1º 

Duração 10 min 1 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) 

Contextos e práticas 

Habilidade (BNCC) 

(EF69AR01) Pesquisar, apreciar e analisar formas distintas das artes visuais 
tradicionais e contemporâneas, em obras de artistas brasileiros e estrangeiros de 
diferentes épocas e em diferentes matrizes estéticas e culturais, de modo a 
ampliar a experiência com diferentes contextos e práticas artístico-visuais e 
cultivar a percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e o repertório 
imagético. 

 

Orientações didáticas 

 

Objetivos 

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

• Conhecer e valorizar as manifestações artísticas urbanas, em especial o grafite. 

• Valorizar os artistas que dialogam com a cidade por meio da arte urbana, em especial o 
grafite. 

• Criar blackbooks e uma pintura inspirada na arte urbana do grafite. 

 

Sugestão de abordagem 

A duração prevista para assistir à entrevista é de uma aula de 45 minutos, com debate. A 

atividade complementar deverá ser realizada em três aulas de 45 minutos. 
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Antes de assistir ao vídeo 

Em uma roda de conversa, proponha um diálogo com a turma sobre o que sabem a respeito 

da arte urbana, suas percepções ou mesmo eventuais preconceitos em relação a ela. Modere a 

conversa, em especial se um dos alunos referir-se a essa arte como crime ou como algo que só deixa 

a cidade suja. Explique que tanto a aceitação como a rejeição são comuns em qualquer linguagem 

artística. Ressalte que toda forma de arte possui valor e que é preciso respeitar o gosto dos outros, 

mesmo que estes não estejam de acordo com gostos pessoais. Deixe claro que a troca de experiências 

e técnicas entre a turma é muito valiosa. 

Pergunte aos alunos se conhecem pessoalmente ou se eles mesmos são artistas urbanos, em 

especial grafiteiros. Em caso positivo, peça que falem sobre seus trabalhos. Depois, convide-os a ver a 

entrevista com o grafiteiro e artista visual Eduardo Marinho, mais conhecido por Credo. 

 

Durante a exibição do vídeo 

Ao assistirem à entrevista do artista visual Credo, oriente-os a dedicar especial atenção: 

• à história de vida do artista;  

• às influências que permearam sua produção de grafites; 

• à descrição das técnicas usadas pelo artista; 

• à importância das artes gráficas no trabalho do artista; 

• à importância da caligrafia e do figurativo na criação do estilo do artista; 

• ao processo de criação/produção do artista; 

• à importância da efemeridade e da fotografia na arte do grafite; 

• a outros trabalhos do artista. 

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

que você considerar importante. Esclareça dúvidas pontuais. 

 

Após assistir ao vídeo 

Em uma roda de conversa, dialogue sobre a riqueza da arte urbana e pergunte se é possível 

identificar as semelhanças e as diferenças existentes entre o grafite e as outras modalidades de arte 

de rua, como as tags, os grapixos e os lambe-lambes, por exemplo. Pergunte a eles o que mais os 

impressionou na entrevista com o artista. 
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Atividade complementar 

Proponha aos estudantes montar um blackbook e depois uma obra coletiva com inspiração no 

grafite. 

 

Material necessário 

• Tinta acrílica ou guache de diversas cores 

• Canetas hidrocor coloridas e com pontas grossa, média e fina 

• Pincéis chatos em diversos tamanhos 

• Bandejas de isopor usadas para a venda de alimentos, em especial verduras e frutas, e 
caixas de isopor para acondicionar ovos, que serão usadas como suporte para a mistura 
das cores  

• Folhas de papel sulfite  

• Papel kraft ou cartolina 

• Jornal velho para forrar o chão 

• Fita-crepe  

• Cola branca 

 

Desenvolvimento 

Antes de iniciar a atividade, peça que os estudantes se organizem em grupos de cinco 

integrantes. Depois, usando livros ou sites da internet e um datashow, exponha algumas obras de 

artistas urbanos para os grupos apreciarem.  

Dirija a leitura de imagens com as seguintes propostas: “Descreva o que vocês estão vendo. 

Que cores, formas e linhas vocês reconhecem?”; “O que essas obras têm de semelhante e o que têm 

de diferente?”. Deixe os alunos se expressarem livremente e, se preciso, contextualize as obras. 

Agora, oriente-os a seguir os passos descritos abaixo. 

1. Peça que conversem com o) colegas de grupo a respeito do estilo de arte de rua que gostariam de 
fazer: letras apenas (tags), desenhos apenas (grafites) ou letras e desenhos juntos (grapixos).  

2. Oriente-os a escolher um tema que será desenvolvido pelo grupo. Como exemplo sugira algumas 
temáticas: mundo feminino, mundo do rock, carros, mundo místico, mundo musical, entre outros. 
Deixe que escolham o tema da preferência deles. 
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3. Peça que esbocem em algumas folhas soltas cerca de 10 desenhos feitos com canetinhas hidrocor. 

Esses esboços devem ser guardados para montar o blackbook, da forma como acharem mais 
interessante (usando a sulfite dobrada ao meio ou inteira).  

4. Explique que todos os blackbooks devem ter a capa e a contracapa ilustradas, uma primeira folha 
com o nome dos integrantes do grupo e a temática desenvolvida. 

5. Terminado o blackbook, peça que cada grupo escolha um dos esboços. Este será transportado a 
uma cartolina ou uma folha de papel kraft para que seja feito coletivamente. 

6. Quando todos terminarem, monte uma exposição com as obras coletivas e os blackbook. Se 
possível, convide toda a comunidade escolar para apreciar os trabalhos desenvolvidos. 
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Audiovisual 2: Brinquedos ópticos 

Referência do livro do aluno Unidade 1, Fechamento, p. 92 

Bimestre 2º 

Duração 6 min 39 s 

Categoria Videoaula 

Tipo de licença 

Aberta do tipo Creative Commons – Atribuição não comercial (CC BY NC). 
São permitidas a adaptação e a criação a partir deste 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 Integradas 

Objeto de conhecimento 
(BNCC) 

Contextos e práticas 

Habilidades (BNCC) 
(EF69AR31) Relacionar as práticas artísticas às diferentes dimensões da vida social, 
cultural, política, histórica, econômica, estética e ética.  

Unidade temática Artes Integradas 

Objeto de conhecimento 
(BNCC) 

Processos de criação 

Habilidade (BNCC) 
(EF69AR32) Analisar e explorar, em projetos temáticos, as relações processuais 
entre diversas linguagens artísticas.  

Unidade temática Artes Integradas 

Objeto de conhecimento 
(BNCC) 

Arte e tecnologia 

Habilidade (BNCC) 
(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. 

 

Orientações didáticas 

 

Objetivos  

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

• Ampliar o conhecimento acerca da imagem em movimento a partir de tecnologias 
analógicas. 

• Relacionar os brinquedos ópticos às tecnologias contemporâneas de produção de imagem 
em movimento. 

• Confeccionar o brinquedo óptico flipbook ou livrinho mágico. 
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Sugestão de abordagem  

A duração prevista para assistir à videoaula é de uma aula de 45 minutos. A atividade de 

construção de flipbook será de duas aulas de 45 minutos. 

 

Antes de assistir ao vídeo 

O material deve ser utilizado como ferramenta de apoio ao trabalho de sala de aula, uma vez 

que se constitui em um recorte do material didático. É importante que os alunos tenham sido 

introduzidos ao conteúdo relativo à imagem em movimento por meio de demonstrações por vídeo 

e/ou de uma abordagem teórica. Também é interessante levar os brinquedos ópticos prontos e feitos 

previamente por você para mostrar à turma após a exibição do vídeo. 

 

Durante a exibição do vídeo 

Peça que os alunos anotem suas dúvidas em relação à confecção e aos efeitos ópticos dos 

brinquedos, para que possam saná-las ao término da exibição. Oriente-os a dedicar especial atenção: 

• aos materiais usados nos brinquedos ópticos; 

• ao passo a passo da construção dos brinquedos ópticos. 

Se necessário, pause o vídeo e dialogue com os alunos, levando-os a prestar atenção em algum 

tópico que você considere importante. Esclareça dúvidas pontuais. 

 

Após assistir ao vídeo 

Após a exibição do vídeo, é importante sanar as possíveis dúvidas e ressaltar as relações entre 

os brinquedos ópticos e as novas mídias. Algumas questões podem ser interessantes de se propor 

nesse processo: 

• Como vocês percebem a relação entre o brinquedo óptico e a construção de narrativas 
visuais? 

• Qual é a relação entre o brinquedo óptico e outras mídias, como o cinema, por exemplo? 

Por meio dessas questões, será possível auxiliar a observação das relações estabelecidas, pelos 

alunos, entre os brinquedos ópticos e as demais mídias com as quais se associam. 
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Atividade complementar  

Proponha aos estudantes montar um flipbook. 

 

Material necessário 

• Bloquinhos de papel no tamanho 10  15 cm, com 50 folhas cada 

• Canetas hidrocor coloridas e com pontas grossa, média e fina 

 

Desenvolvimento 

Organize a turma em grupos de quatro integrantes. Peça que cada grupo crie um flipbook 

contando uma história curta. Para que haja sucesso nessa atividade, é necessário explicar aos 

estudantes que uma narrativa é composta de início, meio e fim. Se necessário, retome o passo a passo 

para a confecção do flipbook, apresentado na videoaula. Se achar necessário, busque na internet 

outros exemplos de temas para ajudar na decisão de seus alunos. 

Após a apresentação de cada brinquedo com as respectivas narrativas visuais, peça que 

individualmente os alunos discorram sobre as experiências vividas. É possível perguntar, por exemplo: 

• Por que você escolheu essa narrativa? 

• Há alguma característica de sua história que faz com que este brinquedo seja o mais 
adequado para contá-la? Fale sobre isso. 
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Audiovisual 3: Danças tradicionais brasileiras  

Referência do Livro do 
Estudante 

Unidade 2, Capítulo 3, p. 112 

Bimestre 3º 

Duração 2 min 44 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 Dança 

Objeto de conhecimento 
(BNCC) 

Contextos e práticas 

Habilidade (BNCC) 
(EF69AR09) Pesquisar e analisar diferentes formas de expressão, representação e 
encenação da dança, reconhecendo e apreciando composições de dança de 
artistas e grupos brasileiros e estrangeiros de diferentes épocas. 

 

Orientações didáticas 

 

Objetivos 

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

• Conhecer e valorizar as danças tradicionais brasileiras. 

• Experimentar as possibilidades de recriação dos movimentos das danças tradicionais. 

• Construir uma coreografia. 

 

Sugestão de abordagem 

A duração prevista para assistir à videoaula e promover o debate é de uma aula de 45 minutos. 

A atividade de recriação da dança do Cavalo-marinho requer três aulas de 45 minutos. 
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Antes de assistir ao vídeo 

Inicialmente, proponha uma roda de conversa para que a turma conte experiências pessoais 

com festejos e danças tradicionais brasileiras de que já tenham participado. Depois, explique que 

diversas manifestações culturais tradicionais brasileiras possuem coreografias próprias, frutos dos 

diversos povos que as influenciaram.  

 

Durante a exibição do vídeo 

Durante a videoaula sobre danças brasileiras, oriente os alunos a dedicar especial atenção: 

• a exemplos de danças brasileiras; 

• às influências das danças de diversos povos nas danças brasileiras;  

• à importância da música na dança brasileira; 

• a figurinos e adereços das danças; 

• a danças brasileiras e suas variações resultantes da possibilidade de reconstrução das 
culturas; 

• à manutenção da memória da cultura brasileira. 

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

que você considera importante. Esclareça dúvidas pontuais. 

 

Após assistir ao vídeo 

Para finalizar, pode-se propor uma roda de conversa para que a turma, organizada em trios, 

crie um texto justificando a importância da valorização das culturas tradicionais brasileiras. Cada trio 

terá um porta-voz. Depois que todos terminarem de escrever o texto, peça que cada porta-voz leia-o 

em voz alta para os colegas. 

 

Atividade complementar 

Proponha aos estudantes recriar uma dança. 

 

Material necessário 

• Equipamento de som e vídeo (pode ser um projetor e um computador)  
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• Bambolês (3 bambolês para cada 7 alunos)   

• Papel crepom e fitas de cores variadas 

• Fita-crepe, fita adesiva ou cola quente 

• Um apito  

 

Desenvolvimento 

Convide a turma para assistir e recriar uma das danças que fazem parte do festejo brasileiro 

Cavalo-marinho, uma das variantes do bumba meu boi. A brincadeira é composta de música, dança, 

poesia, coreografias, loas e toadas e reúne mais de setenta personagens. Você pode encontrar muitas 

informações sobre essa festa e sobre a dança dos arcos, entre outros sites, em: 

<http://www.cultura.pe.gov.br/canal/tv-cultura/filme-cavalo-marinho/> (acesso em: 31 out. 2018) 

Este é o passo a passo da atividade: 

1. Organize a turma em grupos de sete alunos. Cada grupo deverá desmontar os seus bambolês em 
duas metades iguais. Assim, serão obtidos seis arcos. 

2. Para decorar cada arco, sugere-se utilizar tiras de papel crepom e fitas coloridas. Esses adereços 
serão agitados pelos dançarinos. Portanto, quanto mais tiras e fitas, melhor. 

3. Escolha uma música para acompanhar a dança como Cavalo Marinho do Quinteto Violado. 
Pesquise sobre essa e outras músicas relacionadas ao folguedo em sites da internet.  

4. Peça que cada grupo, inspirados nos passos vistos no vídeo, crie uma coreografia para a canção 
escolhida. Acompanhe a criação dos grupos, orientando-os sobre os passos da dança original e 
incentivando-os em suas ideias de movimento corporal. Ressalte a importância da coreografia em 
grupo nas danças do Cavalo-marinho e do movimento obtido com o uso dos arcos decorados. 

5. Estimule-os a apresentar as coreografias para que toda a turma possa apreciar. Com a colaboração 
dos alunos, faça comentários sobre as coreografias e o que se pode melhorar em cada uma delas. 

6. Depois, oriente-os a ensaiá-las em casa para uma apresentação para a escola toda. 

7. Você pode propor a apresentação dos grupos no pátio ou na quadra em horário determinado e 
combinado previamente com a coordenação, para que todos da comunidade escolar possam 
apreciar o trabalho.  

8. Sugira que, para a apresentação, todos venham com o uniforme da escola ou, se possível, com 
calça azul e camiseta branca.  

9. Como no vídeo exibido, realize o comando de troca dos grupos usando um apito.  

10. Ao final das apresentações, realize uma roda de conversa com a turma para que eles possam falar 
o que vivenciaram e sobre o que aprenderam no processo. 

http://www.cultura.pe.gov.br/canal/tv-cultura/filme-cavalo-marinho/
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Audiovisual 4: Cantos de trabalho  

Referência do Livro do 
Estudante 

Unidade 2, Capítulo 4, p. 146. 

Bimestre 4º 

Duração 2 min 56 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 Música  

Objeto de conhecimento 
(BNCC) 

Contextos e práticas 

Habilidades (BNCC) 

(EF69AR16) Analisar criticamente, por meio da apreciação musical, usos e funções 
da música em seus contextos de produção e circulação, relacionando as práticas 
musicais às diferentes dimensões da vida social, cultural, política, histórica, 
econômica, estética e ética. 

(EF69AR19) Identificar e analisar diferentes estilos musicais, contextualizando-os 
no tempo e no espaço, de modo a aprimorar a capacidade de apreciação da 
estética musical. 

 

Orientações didáticas 

 

Objetivos 

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

• Conhecer, contextualizar e valorizar os cantos de trabalho. 

• Recriar e entoar cantos de trabalho.  

 

Sugestão de abordagem 

A duração para assistir à videoaula e promover o debate é de uma aula de 45 minutos. Para 

recriar e apresentar um canto de trabalho, requerem-se três aulas de 45 minutos.  
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Antes de assistir ao vídeo 

Faça um levantamento com os alunos sobre as funções que a música pode exercer no dia a 

dia. Convide-os a dar exemplos dessas situações. Reúna essas informações e retome-as ao final da 

sessão de vídeo. 

 

Durante a exibição do vídeo 

Peça que os alunos prestem atenção aos contextos em que os cantos de trabalho se 

desenvolvem e que anotem as ideias surgidas durante a exibição do vídeo a fim de utilizá-las quando 

colocarem em prática o tema em questão. Oriente-os a dedicar especial atenção: 

• à história dos cantos de trabalho;  

• à importância do trabalho coletivo; 

• ao canto como forma de resistência ao trabalho industrializado; 

• à importância do canto para o ritmo do trabalho coletivo; 

• a compositores anônimos; 

• à recriação dos cantos e à renovação das tradições. 

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

que você considerar importante. Esclareça dúvidas pontuais. 

 

Após assistir ao vídeo 

Pergunte se os alunos conseguiram fazer anotações sobre o tema e proponha uma roda para 

a troca de informações e impressões. Leve para a aula exemplos de cantos de trabalho que possam ser 

entoados de forma improvisada, a fim de sensibilizá-los para a atividade complementar. 

 

Atividade complementar 

Proponha aos estudantes recriar um canto de trabalho. 

 

Material necessário 

• Equipamento de som (pode ser um computador com caixa de som ou um CD player)  
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Desenvolvimento 

Os alunos vão recriar e apresentar um canto de trabalho. Para isso, siga o passo a passo: 

1. Peça aos alunos que pesquisem cantos de trabalho na internet, em livros da biblioteca da escola 
ou do município e em conversas com familiares de mais idade. Prepare, também, alguns CDs ou 
sites da internet com cantos de trabalho para apresentar para a turma. 

2. Feita a pesquisa, ouçam os cantos juntos.  

3. Organize a turma em grupos de cinco integrantes. Peça que escolham um dos cantos apresentados 
e que o recriem a partir de outro trabalho coletivo. Por exemplo, se o canto for sobre lavoura, eles 
podem recriar a letra pensando, por exemplo, em ações como jogar futebol ou limpar as ruas de 
uma cidade, entre outros trabalhos coletivos. 

4. Circule entre os grupos, ajudando-os a recriar o canto. Tire dúvidas pontuais.  

5. Se necessário, oriente-os com relação a uma rima que dê sonoridade aos versos. A criação é 
coletiva e a opinião de todos deve ser ouvida e respeitada até que se chegue a um consenso. 

6. Após a composição ficar pronta, peça que ensaiem em conjunto a canção, imaginando os 
trabalhadores e imitando os prováveis movimentos feitos durante o seu trabalho.  

7. Organize junto da coordenação um dia para que os alunos possam apresentar os cantos de 
trabalho elaborados para a comunidade escolar em data e local determinados. 

8. Se possível, grave a apresentação dos alunos (pode-se, para isso, usar o celular).  

9. Na aula seguinte, faça a audição da gravação e, em uma roda, peça que os alunos comentem a 
experiência proporcionada pela atividade.  


