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Arte – 1º ano 

Plano de desenvolvimento – orientações gerais 

Este tópico fornece informações complementares ao Manual do professor impresso, com o 

objetivo de favorecer a organização do seu trabalho durante todo o ano letivo, sugerir práticas de sala 

de aula e contribuir com sua formação e atualização. A seguir, você encontrará orientações sobre: 

• Quadro bimestral 

• Atividades recorrentes na sala de aula 

• Relação entre a prática didático-pedagógica e o desenvolvimento de habilidades 

• Gestão da sala de aula 

• Projeto integrador 

• Acompanhamento do aprendizado dos estudantes 

• Fontes de pesquisa para uso em sala de aula ou para apresentar aos estudantes 
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Quadro bimestral 

O quadro bimestral relaciona os objetos do conhecimento e as habilidades presentes na BNCC, 

consideradas essenciais em cada bloco, às atividades propostas no material impresso. O livro está or-

ganizado em dois projetos semestrais que abordam uma das linguagens integradas, sendo que a cada 

bimestre uma linguagem artística é trabalhada em profundidade. 

O quadro também apresenta atividades que podem ser feitas de maneira recorrente e que 

serão detalhadas adiante. Outro aspecto que o quadro mostra é a avaliação relativa às diferentes lin-

guagens artísticas (visual, musical, corporal, teatral e integrada), em suas diferentes formas.  

Compreender a relação que existe entre objetos do conhecimento, habilidades, atividades e 

avaliação permite que o trabalho docente ganhe sentido e facilita o reconhecimento do desenvolvi-

mento das competências relativas à área de Arte.  
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Atividades recorrentes na sala de aula 

As atividades recorrentes em Arte abrangem situações de aprendizagem ligadas ao desenvol-

vimento da percepção, da experimentação, da comunicação/representação e do registro e estão dire-

tamente relacionadas ao estudo das linguagens. Essas situações de aprendizagem permitem o trabalho 

com a sensibilização, o exercício com materiais, técnicas, suportes e espaços e a elaboração da marca 

pessoal de cada estudante, além da escrita e da leitura de textos. Essas propostas podem fazer parte 

de sequências didáticas e de projetos ou podem ser feitas isoladamente, desde que ajudem os estu-

dantes a construir seu conhecimento artístico. 

As sugestões de atividades recorrentes em Arte listadas a seguir podem ser encontradas ao 

longo das sequências didáticas presentes nas aberturas e nos fechamentos das unidades e nas dife-

rentes seções dos capítulos do material impresso. A partir do trabalho desenvolvido ao longo do ma-

terial, é possível explorar, de forma recorrente, as seguintes propostas: 

Linguagem visual:  

• Propostas de sensibilização visual com objetos da cultura ou da natureza. 

• Propostas de desenho tais como ampliações, reduções, cópias, desenho de observação, 
desenho de memória, etc. 

• Experimentações com materiais, técnicas, suportes e espaços diversos. 

• Registros das experimentações realizadas, que podem ser em forma de desenho, colagem, 
fotografia, vídeo, ou mesmo da escrita, caso o estudante esteja alfabetizado. 

• Representação visual de emoções, teorias e conceitos. 

• Organização do portfólio com os trabalhos dos estudantes. 

Linguagem musical:  

• Propostas de sensibilização musical com objetos da cultura ou da natureza. 

• Propostas com materiais sonoros, instrumentos musicais e com a voz. 

• Registros dos sons e de suas qualidades em forma de notação musical criativa ou tradicio-
nal. 

• Leitura de notações musicais. 

• Representação musical de emoções, teorias e conceitos. 

• Organização do portfólio com os trabalhos dos estudantes. 

Linguagem teatral:  

• Propostas de apreciação teatral. 

• Propostas de improvisação. 

• Jogos teatrais com ou sem adereços. 
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• Registros de apresentações teatrais usando fotografias ou vídeo. 

• Organização do portfólio com os trabalhos dos estudantes. 

Linguagem corporal: 

• Propostas de apreciação de dança. 

• Exercícios de consciência corporal que explorem ações, movimentos, espaço, entre outros. 

• Registros de coreografia em forma de desenhos ou colagens. 

• Registros de apresentações de dança usando fotografias ou vídeo. 

• Organização do portfólio com os trabalhos dos estudantes. 

Linguagens integradas: 

• Propostas de apreciação de obra de arte. 

• Exercícios de linguagem integrada. 

• Registros de apresentação/exposição em forma de fotografias ou vídeo. 

• Organização do portfólio com os trabalhos dos estudantes. 
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Relação entre a prática didático-pedagógica e o desenvolvi-

mento de habilidades 

A modalidade organizativa adotada por este material para as aulas de Arte é o Projeto de Tra-
balho. Em um projeto, o professor de Arte pode planejar as situações de aprendizagem guiado por 
questões emergentes, ideias e pesquisas nas quais os estudantes tenham interesse e que ele descobre 
em suas avaliações diagnósticas. Para tanto, o professor precisa ouvir os estudantes e promover situ-
ações em que eles:  

• expressem suas curiosidades;  

• definam o que desejam aprender;  

• escolham temas para uma investigação pessoal em Arte;  

• ofereçam sugestões particulares sobre como realizar o que é proposto;  

• explicitem seu questionamento individual em relação ao objeto de estudo.  

Para isso, o registro do desenvolvimento do trabalho é muito importante. O professor pode 
realizá-lo no diário de classe ou em um documento criado como memória do projeto. Os estudantes 
também podem fazer esse registro, individualmente ou em grupos, em seu caderno de Arte ou em 
folhas avulsas a serem organizadas em um portfólio. 

Em um projeto, o professor é quem gerencia as situações de aprendizagem e é quem planeja 
as etapas do projeto, estabelecendo as habilidades que serão desenvolvidas e os resultados concretos 
esperados. Para tanto, define as estratégias que serão utilizadas para desenvolver essas habilidades; 
controla o trabalho, garantindo que todas as propostas sirvam ao desenvolvimento do projeto, bem 
como aos seus objetivos; e revisa as ações, avaliando as estratégias e realizando as reestruturações 
que se fizerem necessárias.  

Ao planejar, controlar e revisar um projeto, o professor precisa favorecer o estabelecimento 

de múltiplas relações entre o que os estudantes conheciam e o que se apresenta como um conteúdo 

ou habilidade nova. Nesse sentido, as situações de aprendizagem devem valorizar as hipóteses criadas 

pelos estudantes, que, dessa forma, passam a ser os sujeitos das próprias aprendizagens. 

Para que uma situação de aprendizagem se configure como projeto são necessárias algumas 
ações, tais como: 

• Eleição de temas em conjunto com os estudantes. 

• Participação ativa dos estudantes em pesquisas e produções de referenciais ao longo do 
projeto em formas de registro que todos possam compartilhar. 

• Práticas de simulação de ações em sala de aula que criam correspondência com situações 
sociais de aplicação dos temas abordados. 

• Criação e produção de um produto concreto, como um livro de arte, um filme, a apresen-
tação de um grupo de música. 
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Gestão da sala de aula 

O ambiente de aprendizagem em Arte é muito importante, pois auxilia o professor a conduzir 
os estudantes à experiência estética, estimulando sensações e pensamentos. Para tanto, é importante 
que o espaço destinado às atividades do fazer artístico seja minimamente adequado. Independente-
mente da situação física da sala, o cuidado com a preparação do espaço e com a recepção das crianças 
é fundamental. 

Para a realização de atividades de arte visual, é importante haver acesso fácil a pias e a itens 
de higiene, como papel-toalha, e disponibilidade de mesas grandes (ou a possibilidade de juntar pe-
quenas mesas ou carteiras). Observe a disposição dos materiais que serão utilizados e que devem ser 
previamente separados. 

Os estudantes devem utilizar aventais (ou camisetas velhas) e aprender a se comportar ade-
quadamente diante de materiais e instrumentos – algo que precisa de sua mediação paciente, afinal, 
as crianças quase sempre ficam eufóricas ao mexer com tintas, argila, sucata, etc. 

Se a escola dispuser dos recursos e do profissional, as atividades de arte audiovisual devem ser 
realizadas com equipamentos eletrônicos, como computadores e câmeras de vídeo, por exemplo, em 
parceria com o professor de Informática Educativa, no laboratório de informática. 

Uma sala com algum tipo de isolamento acústico ou outro ambiente mais afastado deve ser 
reservada para as experimentações musicais. É importante separar com antecedência recursos como 
CDs e DVDs, instrumentos musicais e aparelhos de som e de gravação, se necessário.    

Se houver, o auditório da escola deve ser utilizado para as atividades de teatro. Do contrário, 
pode-se utilizar a própria sala de aula, desde que as carteiras e as cadeiras sejam afastadas para abrir 
um espaço adequado para as atividades, que deve ser limpo e desobstruído.   

As atividades de dança podem ser realizadas na quadra esportiva, no pátio da escola ou em 
uma sala de aula livre de carteiras e cadeiras. Como as crianças farão exercícios de apoio e de contato 
corporal no chão, se possível, utilize tatames ou tapetes emborrachados. 

É importante lembrar que os estudantes com deficiência podem e devem participar das ativi-
dades a seu modo, com ou sem a sua ajuda ou dos colegas, respeitando suas limitações e valorizando 
suas conquistas. Sempre faça as adaptações necessárias para que eles possam participar efetivamente 
das atividades propostas.  

 

Mediação de conflitos nas aulas de Arte 

A mediação de conflitos é um método alternativo utilizado para a prevenção, negociação e 

resolução de conflitos, aplicada aos diferentes campos de convivência entre pessoas.  

É um processo confidencial em que o Mediador, uma terceira pessoa neutra capacitada, faci-

lita a comunicação entre os protagonistas de um conflito, ajudando-os a encontrar soluções mutua-

mente aceitáveis, transformando a dinâmica diversa em dinâmica colaborativa.  

O mediador não decide o que é certo ou errado ou encontra pessoas culpadas ou inocentes, 

como um juiz faz no tribunal. Ele tenta ajudar as pessoas em disputa a encontrar e concordar sobre 

um caminho pacífico para resolver o conflito. 
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Uma questão central quando se fala em conflito é a maneira como os envolvidos em situações 

conflitantes pensam, agem e sentem de acordo com sua visão de mundo em relação a essas situações.  

Assim, se as pessoas acham que no conflito só existe risco e têm uma visão negativa a respeito 

dele, elas se tornam resistentes quanto a própria opinião, dificultando qualquer tentativa de solução. 

Ao contrário, se acreditam que o conflito é uma dificuldade que de alguma forma terá de ser resolvida, 

têm uma visão positiva e desenvolvem recursos na busca de soluções.  

Entretanto, o conflito é um processo interacional, ou seja, é sempre construído entre duas ou 

mais partes:  

• a posição antagônica entre os interesses;  

• a presença ou ausência de processos agressivos;  

• a disputa é apenas uma etapa do conflito;  

• as partes que acreditam que seus interesses não possam ser satisfeitos simultaneamente;  

• a inflexibilidade.  

A convivência entre pessoas, grupos e nações é marcada, em todos os tempos, pelo surgi-

mento de conflitos. Esses conflitos assumem maior ou menor risco, de acordo com a maneira com a 

qual as pessoas conceituam o conflito, se será positiva ou negativa. Dependem também dos recursos 

que as partes envolvidas possuam para negociar e chegar a acordos, criando alternativas. Caso contrá-

rio, a disputa pode levar à ruptura dos relacionamentos, a impasses nos negócios e até a guerras entre 

nações.  

A busca de alternativas para resolução dos conflitos envolve práticas que consistem em:  

• legitimar as diferenças;  

• buscar opções criativas que atendam de algum modo os interesses e as necessidades de 
todos os envolvidos no conflito;  

• possibilitar a colaboração entre as partes;  

• favorecer o empoderamento pessoal e o reconhecimento do outro;  

• estimular o diálogo;  

• criar contexto favorável para a construção de acordos participativos e duradouros.  

O mediador pode usar várias técnicas para fazer a mediação de conflitos, uma delas é a técnica 

restaurativa – Círculo de Classe/Hora do Círculo, de Belinda Hopkins. Para conhecer mais sobre esse 

trabalho, recomendamos a leitura do livreto Práticas restaurativas em sala de aula, de Belinda 

Hopkins, disponível em: <http://europeancircleofrestorativeeducators.com/sites/default/fi-

les/pdf/Portuguese%20version%20PR%C3%81TICAS%20RESTAURATI-

VAS%20EM%20SALA%20DE%20AULA.pdf>. Acesso em: 4 dez. 2017. 

Quando há um conflito escolar o mediador cria um círculo com os envolvidos e inicia a media-

ção com as seguintes perguntas: 
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• “A partir do seu ponto de vista, o que aconteceu?” 

• “O que cada um está sentindo/pensando?” 

• “Quem mais foi afetado ou sofreu algum dano?”  

• “O que eu preciso para que as coisas fiquem bem?” 

• “O que eu posso fazer para ajudar?” 

• “Como é possível oferecer uma oportunidade aos envolvidos de reparar o dano e colocar 
as coisas em ordem?” 

• “O que você pode aprender desse fato?” 

• “Como você poderia ter feito isso de outra maneira?” 

• “Como você acha que a vítima se sente? O que pensa?” 

• “Quais as soluções que podem beneficiar mais cada um dos envolvidos?” 

• “O que você pensou no momento do acontecimento? Estava tentando conseguir o quê?” 

• “Houve mudanças na sua vida depois do incidente?” 

O “perguntar restaurativo” leva a uma forma de ouvir que possibilita ao ouvinte entender a 

história do interlocutor e reconhecer seus pensamentos, sentimentos e necessidades em dado mo-

mento. Em síntese, o “perguntar restaurativo” permite que o interlocutor reflita sobre o que ocorreu 

e suas consequências no futuro; promove a reflexão, expressão dos sentimentos, pensamentos, ações, 

comportamentos e necessidades, e auxilia na busca de um caminho ou de um modo de fazer com que 

as coisas fiquem bem. Além disso, pode ocorrer em toda a situação em que o ouvinte deve permanecer 

imparcial. 

Ao utilizar essa técnica, as reações esperadas são: 

• contar seu lado da história; 

• expressar seus sentimentos;  

• compreender melhor o que aconteceu;  

• compreender como isso pode ser evitado numa próxima vez; 

• sentir-se compreendido pelos outros envolvidos;  

• reconhecer o dano causado.  

Encontrar um caminho para continuar juntos e sentir-se melhor em relação a si mesmo e aos 

outros. 
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Projeto integrador 

A interdisciplinaridade é um conceito fundamental na educação contemporânea que visa in-

tegrar os conteúdos e as habilidades de diversas áreas do conhecimento e, assim, tornar a aprendiza-

gem mais significativa para os estudantes.  

A aplicação desse conceito em sala de aula exige um olhar atento para a atuação docente e 

para as práticas pedagógicas no cotidiano escolar. É preciso pensar e agir com enfoque interdisciplinar, 

o que incentiva os estudantes a buscar novos conhecimentos com base na realidade em que estão 

inseridos. 

Realizar projetos pode ser uma forma bastante interessante de integrar diversas disciplinas, 

pois proporciona ampliar o conhecimento a respeito dos assuntos abordados e conectar saberes, além 

de promover e incentivar o debate entre os estudantes e auxiliar na formação de cidadãos críticos. 

Considerada essa perspectiva, esta coleção propõe cinco projetos integradores (um em cada 

livro, do 1º ao 5º ano), com abordagem interdisciplinar. Cada projeto, além de mobilizar objetos de 

conhecimento e habilidades constantes do Plano de desenvolvimento das disciplinas Língua Portu-

guesa, Matemática, História, Geografia, Ciências e Arte, tem como objetivo favorecer o desenvolvi-

mento das seguintes competências gerais da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) – 3ª versão. 

1. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo 
físico, social e cultural para entender e explicar a realidade (fatos, informações, 
fenômenos e processos linguísticos, culturais, sociais, econômicos, científicos, 
tecnológicos e naturais), colaborando para a construção de uma sociedade soli-
dária. 

2. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, 
incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, 
para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas 
e inventar soluções com base nos conhecimentos das diferentes áreas.  

3. Desenvolver o senso estético para reconhecer, valorizar e fruir as diversas mani-
festações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e também para participar 
de práticas diversificadas da produção artístico-cultural.  

4. Utilizar conhecimentos das linguagens verbal (oral e escrita) e/ou verbo-visual 
(como Libras), corporal, multimodal, artística, matemática, científica, tecnológica 
e digital para expressar-se e partilhar informações, experiências, ideias e senti-
mentos em diferentes contextos e, com eles, produzir sentidos que levem ao en-
tendimento mútuo.  

5. Utilizar tecnologias digitais de comunicação e informação de forma crítica, signi-
ficativa, reflexiva e ética nas diversas práticas do cotidiano (incluindo as escolares) 
ao se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos e re-
solver problemas.  
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6. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conheci-
mentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do 
mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao seu projeto de vida pessoal, pro-
fissional e social, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabili-
dade. 

7. Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, 
negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e 
promovam os direitos humanos e a consciência socioambiental em âmbito local, 
regional e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, 
dos outros e do planeta.  

8. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, reconhecendo 
suas emoções e as dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com elas e 
com a pressão do grupo. 

9. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-
se respeitar e promovendo o respeito ao outro, com acolhimento e valorização 
da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, cultu-
ras e potencialidades, sem preconceitos de origem, etnia, gênero, idade, habili-
dade/necessidade, convicção religiosa ou de qualquer outra natureza, reconhe-
cendo-se como parte de uma coletividade com a qual deve se comprometer. 

10. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, re-
siliência e determinação, tomando decisões, com base nos conhecimentos cons-
truídos na escola, segundo princípios éticos democráticos, inclusivos, sustentáveis 
e solidários. 

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular – 3ª versão. p. 18-19. Disponível em: <http://basenacionalco-

mum.mec.gov.br/images/BNCCpublicacao.pdf>. Acesso em: 13 dez. 2017. 

Todos os cinco projetos desta coleção foram norteados pelo tema Identidade. Além de articu-

lar diferentes áreas do conhecimento e oferecer aos estudantes a possibilidade de desenvolver habili-

dades e conceitos diversificados, a escolha desse tema visa ampliar a autonomia deles e suas percep-

ções sobre o mundo em que vivem.  

Conheça a seguir o projeto integrador proposto para este ano escolar. 

Título: Meus colegas e eu – a turma do 1º ano 

Tema Identidade 

Problema central 
enfrentado 

Qual é a identidade da nossa turma de 1º ano? 

Produto final Exposição com os desenhos e os autorretratos dos estudantes 
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Justificativa 

O 1º ano do Ensino Fundamental marca uma nova etapa na vida das crianças. Muitas delas vão 

mudar de escola, outras terão sua primeira experiência em uma sala de aula. Os momentos dedicados 

ao brincar, tão comuns na Educação Infantil, costumam diminuir de maneira considerável. É nessa 

época também que se inicia a troca da dentição, um ciclo natural, mas, às vezes, incompreendido pelas 

crianças. Trata-se, portanto, de um período de transição em muitos aspectos. 

Para atender às demandas dessa fase da infância, sugerimos que esse projeto seja realizado 

no primeiro bimestre do ano. Seu desenvolvimento proporcionará aos estudantes a percepção dessa 

etapa de transformação como algo positivo, pois virão à tona aspectos da vida do bebê que eles foram 

e de certas passagens da infância até o momento atual, oferecendo-lhes a oportunidade de se conhe-

cer, criar vínculos e estabelecer parcerias com os colegas por meio da troca de histórias e experiências. 

Recomendamos que, ao desenvolver o projeto, haja um cuidado especial com estudantes que 

sofreram com a perda de familiares ou que estão institucionalizados, para que não se sintam constran-

gidos ou inferiorizados. Cabe lembrar também que é papel do docente formar indivíduos que reconhe-

çam e respeitem os diferentes arranjos familiares que compõem a sociedade. 

Com este trabalho, pretende-se reforçar nos estudantes o sentimento de pertencimento e in-

clusão social. A presença da literatura infantil, tão essencial para a ressignificação das experiências 

individuais, ajudará a fortalecer o sentimento de coletividade, daí a necessidade de apresentar os livros 

indicados aos estudantes e lê-los com eles. 

Objetivos gerais 

• Conscientizar os estudantes do próprio desenvolvimento, reconhecendo, por fotografias 
e brinquedos, suas diversas fases, do nascimento ao ingresso na escola. 

• Reconhecer as semelhanças e as diferenças entre os colegas de turma. 

• Aprender a se relacionar com as diferenças e estabelecer regras de convívio. 

Habilidades em foco 

Disciplina Objetos de conhecimento Habilidades 

Língua Portu-
guesa 

Constituição da identidade 
psicossocial, em sala de aula, 
por meio da oralidade 

(EF01LP01) Expressar-se, em situações de intercâmbio oral, 
com autoconfiança (sem medo de falar em público), para explo-
rar e apresentar informações, esclarecer dúvidas, trocar ideias, 
propor, criar ou engajar-se em jogo ou brincadeira. 

Regras de convivência em 
sala de aula 

(EF01LP02) Escutar, com atenção e compreensão, instruções 
orais, acordos e combinados que organizam a convivência em 
sala de aula. 

Características da conversa-
ção espontânea 

(EF01LP03) Participar de conversação espontânea reconhe-
cendo sua vez de falar e de escutar, respeitando os turnos de 
fala e utilizando fórmulas de cortesia (cumprimentos e expres-
sões como “por favor”, “obrigado(a)”, “com licença” etc.), 
quando necessário. 
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Reconstrução das condições 
de produção e recepção de 
textos 

(EF01LP13) Identificar a função sociocomunicativa de textos 
que circulam em esferas da vida social das quais participa, reco-
nhecendo para que tais textos foram produzidos, onde circu-
lam, quem produziu, a quem se destinam. 

Reflexão sobre o conteúdo 
temático do texto 

(EF01LP14) Associar os temas de textos lidos pelo professor ao 
seu conhecimento prévio ou conhecimento de mundo. 

Reflexão sobre o léxico do 
texto 

(EF01LP15) Reconhecer o significado de palavras conhecidas em 
textos. 

Escrita de palavras e frases (EF01LP16) Escrever, espontaneamente ou por ditado, palavras 
e frases de forma alfabética – usando letras/grafemas que re-
presentem fonemas. 

Planejamento do texto (EF01LP19) Planejar, com a ajuda do professor, o texto que será 
produzido, considerando a situação comunicativa, os interlocu-
tores (quem escreve/para quem escreve); a finalidade ou o pro-
pósito (escrever para quê); a circulação (onde o texto vai circu-
lar); o suporte (qual é o portador do texto); a linguagem, orga-
nização, estrutura; o tema e assunto do texto. 

Textos de gêneros textuais 
diversos 

(EF01LP20) Escrever, em colaboração com os colegas e com a 
ajuda do professor, agendas, bilhetes, recados, avisos, convites, 
listas e legendas para fotos ou ilustrações, considerando a situ-
ação comunicativa e o tema/assunto do texto. 

Compreensão do sistema al-
fabético de escrita 

(EF01LP24) Reconhecer o sistema de escrita alfabética como re-
presentação dos sons da fala. 
(EF01LP26) Escrever o próprio nome e utilizá-lo como referên-
cia para escrever e ler outras palavras. 

Elementos constitutivos do 
discurso poético em versos: 
estratos fônico e semântico 

(EF01LP38) Reconhecer, em textos versificados, rimas, sonori-
dades, jogos de palavras, palavras, expressões, comparações, 
relacionando-as com sensações e associações. 

Matemática Contagem de rotina (EF01MA01) Utilizar números naturais como indicador de quan-
tidade ou de ordem em diferentes situações cotidianas. 

Medidas de tempo: unidades 
de medida de tempo, suas re-
lações e o uso do calendário 

(EF01MA17) Reconhecer e relacionar períodos do dia, dias da 
semana e meses do ano, utilizando calendário, quando necessá-
rio.  
(EF01MA18) Produzir a escrita de uma data, apresentando o 
dia, o mês e o ano, e indicar o dia da semana de uma data, con-
sultando calendários.’ 

História As fases da vida e a ideia de 
temporalidade (passado, pre-
sente e futuro) 

(EF01HI01) Identificar aspectos do seu crescimento, por meio 
do registro das lembranças particulares ou de lembranças dos 
membros de sua família. 

Os vínculos pessoais: as dife-
rentes formas de organização 
familiar e as relações de ami-
zade 

(EF01HI02) Identificar a relação entre as suas histórias e as his-
tórias das famílias. 

A vida em casa, a vida na es-
cola e formas de representa-
ção social e espacial: os jogos 
e brincadeiras como forma 
de interação social e espacial 

(EF01HI05) Identificar semelhanças e diferenças entre jogos e 
brincadeiras atuais e de outras épocas e lugares 

Geografia O modo de vida das crianças 
em diferentes lugares 

(EF01GE01) Descrever características observadas de seus luga-
res de vivência (moradia, escola etc.) e identificar semelhanças 
e diferenças entre esses lugares.  
(EF01GE02) Identificar semelhanças e diferenças entre jogos e 
brincadeiras de diferentes épocas e lugares. 

Situações de convívio em di-
ferentes lugares 

(EF01GE04) Discutir e elaborar, coletivamente, regras de conví-
vio em diferentes espaços (sala de aula, escola etc.) 
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Ciências Corpo humano 
Respeito à diversidade 

(EF01CI04) Comparar características físicas entre os colegas, de 
modo a constatar a diversidade de características, reconhe-
cendo a importância da valorização, do acolhimento e do res-
peito a essas diferenças.  

Arte Processos de criação (EF15AR05) Experimentar a criação em artes visuais de modo 
individual, coletivo e colaborativo, explorando diferentes espa-
ços da escola e da comunidade.  
(EF15AR06) Dialogar sobre sua criação e as dos colegas, para al-
cançar sentidos plurais. 

Objetivos específicos 

• Favorecer a interação e a integração com os colegas. 

• Identificar os processos característicos do próprio desenvolvimento. 

• Expressar-se artisticamente valorizando características físicas. 

• Aprender a ler textos. 

Duração 

Aproximadamente dois meses e meio, considerando a realização de duas etapas por semana, 

por um período de 50 minutos. 

Organização do espaço 

A sala de aula, inicialmente, deve manter o arranjo habitual. Após a apresentação do projeto, 

as crianças podem ser organizadas em duplas, trios ou quartetos e em roda para as atividades coleti-

vas, considerando as condições dos espaços escolares internos e externos. 

Material necessário 

Providence, com antecedência, os materiais para o desenho e a pintura dos autorretratos e 

para a exposição das produções. Não se deve esquecer as referências para consulta sobre o tema e os 

livros de literatura indicados. Além disso, recomendamos que os estudantes tenham sempre à mão 

um caderno para registro individual e que você providencie cartões com a impressão do nome deles. 

Especificamente para o autorretrato, sugerimos livros com reproduções de autorretratos para 

serem usados como referência, além de retroprojetor ou projetor multimídia e transparências ou ar-

quivos digitais com reproduções de imagens; se possível, mantenha um computador conectado à in-

ternet à disposição para consulta. Para esta etapa, sugerimos também o uso de: papel sulfite; papel 

kraft; cartolina branca; papelão; lápis preto; lápis de cor; canetas hidrográficas de diversas cores; giz 

de cera; tinta guache (nas cores primárias e nas cores preta e branca); pincéis de vários tamanhos; 

recipientes para água e misturas de tinta; mistura de guache branco e cola branca; fotografias dos 

estudantes (antigas e atuais); espelhos portáteis; entre outros materiais possíveis. 
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Literatura indicada para as atividades: 

• LINS, Guto. Lá em casa tem um bebê – para que serve?. São Paulo: Mercuryo Jovem, 2010. 

• FRAGATA, Claudio. João, Joãozinho, Joãozito: o menino encantado. Rio de Janeiro: Galera 
Record, 2016. 

• PRADO, Adélia. Quando eu era pequena. Rio de Janeiro: Galera Record, 2006. 

• HIRATSUKA, Lucia. Orie. Rio de Janeiro: Pequena Zahar, 2014. 

Problemas enfrentados etapa a etapa 

• Quem somos nós? 

• Quando é o aniversário dos meus colegas? 

• Como obter informação sobre meu passado? 

• O que eu costumava comer? 

• O que acontecerá com meus dentes? 

• Como meus pais escolhiam a comida que iriam me dar? O que gosto de comer? 

• Como são as famílias dos meus colegas? 

• Que objetos e lembranças marcam o passado dos meus colegas? 

• Qual era o brinquedo preferido do meu colega? 

• Quais brinquedos são usados em diferentes lugares e épocas? 

• Compartilhamos gostos comuns? 

• Como são os autorretratos? 

• Como posso alterar minha imagem? 

• Como posso reproduzir minha imagem usando lápis de cor (ou tinta guache)? 

• Como apresentar o trabalho que fizemos e as nossas ideias? 

• Qual será o meu papel na exposição? 

• O que aprendi? 

Desenvolvimento 

Etapa 1 – Apresentação da professora e dos estudantes 

Nesta etapa os estudantes enfrentarão o problema: “Quem somos nós?”.  

Para começar, peça aos estudantes que se sentem em roda. Se preferir e for possível, a ativi-

dade pode ser realizada na quadra, no pátio ou no jardim da escola. 

http://www.record.com.br/livro_sinopse.asp?id_livro=29136
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Em seguida, apresente-se aos estudantes. Como certamente eles já sabem seu nome, forneça 

outras informações significativas sobre você: 

• seu nome completo; 

• sua idade (represente quantitativamente ou peça aos estudantes que o façam coletiva e 
oralmente, por exemplo); 

• quando e onde você nasceu; 

• quem mora com você, incluindo animais de estimação; 

• um brinquedo preferido na infância; 

• suas brincadeiras preferidas; 

• algumas fotos da infância. 

Na sequência, comece a ler para os estudantes o livro João, Joãozinho, Joãozito: o menino en-

cantado, de Claudio Fragata. Como o livro tem 48 páginas, sugerimos que seja dividido em três partes, 

uma por etapa do desenvolvimento do projeto. Essa será uma ótima oportunidade de iniciar os estu-

dantes do 1º ano na leitura segmentada por capítulos. Ao proporcionar a eles o acesso a histórias mais 

longas, você demonstrará como fazem os leitores experientes. 

A leitura de textos literários em voz alta é fundamental para a formação leitora. No caso das 

crianças do 1º ano, essa leitura feita pelo professor contribui para o desenvolvimento da competência 

leitora, auxilia no desenvolvimento da competência escrita e introduz os estudantes aos gêneros lite-

rários. Uma pessoa pode se constituir leitora em qualquer etapa da vida, contudo uma fase indicada 

para essa formação, que exige tempo e contato permanente com os textos, inicia-se ainda na infância 

e vai até a conclusão do Ensino Médio. 

Terminada a leitura da primeira parte do livro, inicie o trabalho com cartões que trazem im-

presso o nome dos estudantes. Com eles sentados em roda, espalhe os cartões pelo chão. Solicite que 

se levantem, peguem o cartão no qual está escrito o próprio nome e voltem ao lugar deles. Em seguida, 

explique que eles farão uma rodada de apresentação, em que cada um deverá dizer seu nome, sua 

idade e do que gosta de brincar. 

Caso todos os estudantes se conheçam, você pode variar a atividade entregando os cartões 

virados para baixo, de modo que eles não vejam os nomes. Ao seu comando, todos devem desvirar o 

cartão que receberam e ler silenciosamente o nome escrito ali. (Verifique a necessidade de ajudá-los 

na leitura dos nomes.) Indique um estudante para começar a atividade e solicite que leia o nome im-

presso no cartão. A criança cujo nome foi lido, então, levanta a mão e se apresenta: Eu sou 

_________________, tenho ____ anos e gosto de brincar de __________________. 

Etapa 2 – Apresentação dos estudantes e dos aniversariantes  

Nesta etapa os estudantes irão desvendar: “Quando é o aniversário dos meus colegas?”. 
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Inicie esta etapa com a leitura da segunda parte do livro indicado. Em seguida, converse com 

os estudantes sobre o conteúdo da história, permitindo que eles exprimam os sentimentos, as sensa-

ções e as próprias experiências, que, de alguma maneira, tenham relação com o trecho lido. 

Explique aos estudantes que cada um deles terá oportunidade de se manifestar, se assim o 

desejar. Alerte-os para a necessidade de escutar com atenção enquanto o colega expõe as ideias dele 

ou você interage com a sala. Além disso, oriente-os a solicitar educadamente a vez de falar, respei-

tando as pausas do interlocutor durante a situação de conversa. Combine com a turma formas ade-

quadas de pedir a vez de falar – a mais comum delas é “levantar a mão”, mas pode-se experimentar 

outras possibilidades sugeridas nessa conversa. 

Em seguida, apresente aos estudantes um cartaz com os doze meses do ano em que possam 

ser escritos o nome e o dia de aniversário deles – caso eles não saibam, essa informação consta da 

ficha de matrícula e pode ser obtida na secretaria da escola. 

ANIVERSÁRIOS DA TURMA 

JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL 

 
 
 

(Dia do aniversário e 
nome do estudante) 

 
 
 

 
 
 

(Dia do aniversário e 
nome do estudante) 

 
 

 
 
 

(Dia do aniversário e 
nome do estudante) 

 
 

 
 
 

(Dia do aniversário e 
nome do estudante) 

 
 

MAIO JUNHO JULHO AGOSTO 

 
 
 

(Dia do aniversário e 
nome do estudante) 

 
 
 

 
 
 

(Dia do aniversário e 
nome do estudante) 

 
 

 
 
 

(Dia do aniversário e 
nome do estudante) 

 
 

 
 
 

(Dia do aniversário e 
nome do estudante) 

 
 

SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 

 
 
 

(Dia do aniversário e 
nome do estudante) 

 
 
 

 
 
 

(Dia do aniversário e 
nome do estudante) 

 
 

 
 
 

(Dia do aniversário e 
nome do estudante) 

 
 

 
 
 

(Dia do aniversário e 
nome do estudante) 

 
 

Informe que a atividade consiste em preencher o quadro dos meses do ano com o dia do ani-

versário de cada estudante da turma. Escreva o número que corresponde ao dia do aniversário do 

estudante e, ao lado, o nome dele, de maneira que fiquem bem visíveis e estejam fáceis de localizar. 

Os nomes devem ser anotados de acordo com a sequência dos dias – no topo da lista o primeiro ani-

versariante do mês e assim por diante.  
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Preenchido o quadro, leia em voz alta o nome dos estudantes que fazem aniversário em cada 

mês, iniciando por janeiro. Em seguida, solicite que escrevam a data do aniversário deles no caderno: 

MEU ANIVERSÁRIO É NO DIA _____ DO MÊS DE ______________________. 

Utilize a data de seu próprio aniversário como modelo, e, na sequência, apresente o procedi-

mento que terão de seguir para realizar a atividade, na ordem de execução: 

• localizar o próprio nome no quadro; 

• localizar o dia de nascimento e escrevê-lo no primeiro espaço a ser preenchido no caderno; 

• ler o nome do mês (com ou sem sua ajuda ou de um colega) e escrever no espaço desti-
nado a ele. 

Etapa 3 – Escrita coletiva de bilhete 

Nesta etapa os estudantes se envolverão na recuperação de dados de suas histórias pregres-

sas. Como investigadores, deverão criar maneiras de enfrentar o problema: “Como obter informação 

sobre meu passado?”. 

Inicie essa etapa com a leitura da terceira parte do livro João, Joãozinho, Joãozito: o menino 

encantado. 

Cabe ressaltar que, aos 6 anos, as crianças são muito ativas e inquietas e algumas podem apre-

sentar comportamentos identificados muitas vezes como dispersivos. No entanto, elas são perfeita-

mente capazes de estar com a atenção plena na leitura do texto ainda que, por exemplo, fiquem mo-

vimentando um brinquedo ou se movimentando durante a leitura. O importante é que compreendam 

o texto e construam o sentido da história durante a leitura. 

Às vezes ocorre também de algum estudante sentir necessidade imediata de contar um fato 

parecido com a história que está sendo lida. Cuidadosamente, diga-lhe que, terminado o trecho, po-

derão conversar. Mas não se esqueça de retomar o assunto – para isso, anote o nome do estudante. 

O comentário dele deve ser considerado mesmo que as relações com o texto pareçam incompreensí-

veis; afinal foi mobilizado pela leitura. 

Terminada a leitura do texto, proponha aos estudantes a escrita de um bilhete para os adultos 

com quem vivem (pai, mãe, irmãos, avós, tios, responsáveis), solicitando informações sobre sua infân-

cia. Como os estudantes ainda não dominam a escrita, eles deverão dizer a você o que escrever. 

Lembre os estudantes de que as pessoas que receberão o bilhete não estão presentes na sala 

de aula, por isso o bilhete deve ser simples e conter todas as informações necessárias para que os 

responsáveis entendam o pedido. 

Além de explicar a atividade e seu objetivo, liste as informações desejadas e destine um espaço 

para o preenchimento conforme o modelo a seguir. Retome o combinado sobre as regras de convi-

vência no momento da conversa coletiva: a importância da escuta atenta e da fala bem explicada. Caso 
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ainda não tenha proposto essas regras, este é um momento propício para debatê-las e elaborá-las 

coletivamente. 

TEXTO DITADO PELOS ESTUDANTES 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS 

1. DATA DE NASCIMENTO DO ESTUDANTE: ___________________________________ 

2. QUAL ERA SEU BRINQUEDO PREFERIDO QUANDO ERA MAIS NOVO? 

_________________________________________________________________ 

3. QUAIS ERAM SUAS BRINCADEIRAS PREFERIDAS? 

_________________________________________________________________ 

4. CONTE ALGUMA COISA ENGRAÇADA QUE ACONTECEU COM VOCÊ QUANDO ERA 
MAIS NOVO. 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

POR FAVOR, DEVOLVA PREENCHIDO ATÉ O DIA ______/______/_______ 

OBRIGADA! 

TURMA DO 1º ANO ______ 

 

--------------------------------------------------- RECORTE AQUI ----------------------------------------------------- 
 

NO DIA ______/______/_____ TRAZER PARA A ESCOLA OS SEGUINTES OBJETOS DE 

QUANDO ERA MAIS NOVO (O QUE TIVER): 

• BRINQUEDO PREFERIDO 

• ROUPA 

• SAPATO 

• FOTOS 
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Etapa 4 – Ler para aprender a ler  

Nesta etapa os estudantes se envolverão com a obtenção de informações e a conversa sobre 

parte de seus antigos hábitos: “O que eu costumava comer?”. 

Primeiramente leia para os estudantes Lá em casa tem um bebê – para que serve?, de Guto 

Lins. Depois, organize-os em duplas e explore, de maneira breve, as características e as necessidades 

dos bebês.  

Pergunte a eles quem se lembra das papinhas (utilize o nome dado na região da sua escola 

para as comidas de bebê) que tomou quando era bem mais novo e se sabem por que os bebês se 

alimentam delas. Peça a eles que indiquem legumes, frutas e verduras que são usados para fazer pa-

pinhas e sopas de bebês e escreva na lousa o nome de cada alimento mencionado. Na sequência, leia 

a lista de ingredientes.  

Se possível, apresente o vídeo Sopa, do Palavra Cantada, disponível na internet, ou outro texto 

infantil que explore o tema da alimentação, entregando a cada dupla uma folha com a letra da música 

ou um trecho do texto. 

Cante algumas vezes com os estudantes e converse com eles sobre a letra, a escolha das pala-

vras, a sonoridade e as rimas. No caso do texto, leia com eles o trecho escolhido e explore o vocabulário 

relacionado com o tema. 

Embora os estudantes possam ainda não saber ler convencionalmente, você deve assegurar 

que realizem essa atividade com sucesso. Oriente-os a ouvir a canção ou ler o texto seguindo as pala-

vras com o lápis. Demonstre como fazer isso. Quando a execução for interrompida, eles deverão loca-

lizar no texto as palavras que antecedem a pausa.  

Em outro momento, você pode solicitar a eles que preencham uma cruzadinha com algumas 

palavras-chave da letra da música ou do trecho do texto.  

No período de alfabetização inicial, eles precisam realizar atividades de escrita e leitura como 

essas todos os dias. 

Nessa fase do processo de aprendizagem, os estudantes têm maior facilidade para localizar os 

substantivos, principalmente os concretos. Para compreender essa ocorrência, sugerimos que você 

faça a leitura do capítulo “Leitura sem imagem: a interpretação dos fragmentos de um texto” (FER-

REIRO, Emilia; TEBEROSKY, Ana. Psicogênese da língua escrita. Porto Alegre: Artmed, 1985). 

Etapa 5 – Compreender a troca de dentição como um aspecto do desenvolvimento humano 

Nesta etapa os estudantes obterão informações e conversarão sobre o problema: “O que acon-

tecerá com meus dentes?”. 

Você pode ler para os estudantes o texto “Por que o ser humano tem duas dentições”. Dispo-

nível em: <mundoestranho.abril.com.br/saude/por-que-o-ser-humano-tem-duas-denticoes/>. Acesso 

em: 13 dez. 2017. 
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Inicie a atividade de pré-leitura do texto pela exploração do título. Em seguida, pergunte aos 

estudantes quais ideias eles têm em relação ao tema “troca de dentição do ser humano” e se sabem 

por que isso ocorre. 

Pergunte também que informações eles acreditam que vão encontrar no texto e escreva na 

lousa as hipóteses levantadas. Após a leitura, retome as anotações para confrontá-las com o conteúdo 

lido. Releia as hipóteses, uma a uma, e exclua aquelas que não têm relação com o texto. 

Terminada a atividade de leitura, pergunte aos estudantes se sabem se nasceram com ou sem 

dentes. Esclareça que todos os seres humanos nascem sem dentes – os quais só começam a aparecer 

quando os bebês estão com cerca de 6 meses de vida – e que é a partir desse momento que costumam 

deixar de se alimentar de leite materno ou em pó e começam a comer comida. 

Retome o que foi conversado sobre as papinhas de bebês na etapa anterior e pergunte a eles 

por que, nos primeiros meses de vida, os bebês têm esse tipo de alimentação. Dessa maneira, os es-

tudantes podem associar o que comem com a dentição. 

Etapa 6 – Ler para aprender a ler 

Nesta etapa os estudantes se envolverão com os problemas: “Como meus pais escolhiam a 

comida que iriam me dar?” e “O que gosto de comer?”. Destacamos que, além de favorecerem o in-

tercâmbio dos estudantes e compartilhamento de suas identidades (em termos do que comem e do 

que gostam de comer), esses problemas podem ser usados para valorizar a importância do domínio 

da leitura. 

Inicie a aula lendo para os estudantes o livro Quando eu era pequena, de Adélia Prado. Esse 

livro deve ser lido em duas partes, uma nesta etapa e outra na próxima. Terminada a leitura da pri-

meira parte, converse com os estudantes sobre a história e as ilustrações. Em seguida, organize-os em 

duplas e entregue uma folha de atividade para cada dupla.  

Explique que farão uma atividade de leitura sobre as papinhas que os bebês comem. Para re-

alizá-la, você diz a palavra e os estudantes têm de localizar onde ela está escrita, e depois debater se 

eles acham que a fruta é boa ou não para fazer uma papinha para o bebê. Aproveite a oportunidade 

para aprofundar o trabalho em torno do tema Identidade, favorecendo que os estudantes da turma 

expressem e troquem ideias sobre o que costumam comer e sobre o que gostam de comer. 

AS PAPAS DE FRUTAS DE QUE OS BEBÊS GOSTAM 

1. LOCALIZEM A COLUNA ___________ (posição da coluna), MOSTREM ONDE ESTÁ. 

2. ONDE ESTÁ ESCRITO ___________ (nome da fruta)? (Peça que façam um X ao lado da palavra.) 

ABACATE MAMÃO BANANA CAJU GOIABA 

AMORA MELÃO MELANCIA CUPUAÇU GABIROBA 

SAPOTI MANGA UMBU CAMBUCI GRUMIXIMA 
 



 

 

Material Digital do Professor 

Arte – 1º ano 

Plano de desenvolvimento – orientações gerais 

A lista oferecida aqui é apenas um exemplo e contempla frutas de diferentes regiões brasilei-

ras; escolha as que forem mais familiares para os estudantes. Além disso, as palavras dessa lista per-

mitem pensar sobre o sistema de escrita: analisar quantas e quais são as letras que formam a palavra, 

além da ordem que essas letras apresentam no arranjo, para que seja possível ler determinado nome. 

Etapa 7 – Apresentação das pessoas com quem vivemos 

Nesta etapa os estudantes irão desvendar o problema: “Como são as famílias dos meus cole-

gas?”. É uma oportunidade de expressarem suas identidades de forma vinculada ao contexto familiar 

que vivenciam, bem como de conhecerem mais a fundo os colegas de classe. 

Inicie a aula dando continuidade à leitura do livro Quando eu era pequena. 

Na sequência, proponha aos estudantes que desenhem as pessoas com quem vivem, incluindo 

o animal de estimação, caso o tenham. Oriente-os a escrever embaixo de cada desenho o nome da 

pessoa representada e também o do animal de estimação (caso possuam). 

Concluídos os desenhos, peça aos estudantes que apresentem as pessoas representadas em 

suas produções para todos os colegas da turma. 

Você também pode produzir um desenho em que retrate as pessoas que vivem com você para 

estimular os estudantes e sinalizar o caminho. Antes que iniciem a representação, mostre seu desenho 

e apresente a eles as pessoas que você desenhou. 

Etapa 8 – Compartilhando objetos e experiências da infância 

Nesta etapa os estudantes vão aprofundar as reflexões sobre suas identidades, bem como o 

compartilhamento de suas histórias de vida, ao descobrirem detalhes e objetos marcantes da vida dos 

colegas. É o momento de se debruçarem sobre o problema: “Que objetos e lembranças marcam o 

passado dos meus colegas?”. 

Inicie a aula com a leitura do livro Oire, de Lucia Hiratsuka, e converse sobre a história com os 

estudantes. Explique aos estudantes que o objetivo desta etapa é compartilhar objetos e lembranças 

da infância. Para estimular a atividade, mostre algum objeto ou uma foto de sua infância. 

Solicite que exponham o objeto e/ou a fotografia que levaram. Se possível, disponha as mesas 

da sala em roda, próximas da parede, com os objetos sobre elas – todos os pertences devem estar 

devidamente etiquetados, com o nome dos estudantes. Assim, a turma poderá circular pelas mesas 

para contemplar os pertences. 

Após esse primeiro contato com os objetos, peça aos estudantes que recolham os próprios 

pertences e sentem-se no chão (ou nas cadeiras, como for melhor para todos).  

Proponha, então, que expliquem qual é a importância dos objetos e das fotografias para eles 

e comentem tudo o que julgarem pertinente. Retome os combinados sobre o comportamento durante 

os momentos de conversa coletiva: a importância da escuta atenta e da fala bem explicada para que 

todos entendam o que se quer dizer. 
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Se a turma tiver mais de 20 estudantes, divida a atividade em dois momentos, para que os 

estudantes não fiquem cansados e desestimulados. 

Etapa 9 – Desenho e escrita de legenda do texto 

Nesta etapa os estudantes continuarão aprofundando o compartilhamento de suas identida-

des ao descobrirem objetos marcantes da vida dos colegas. Agora, mais especificamente, desvendam: 

“Qual era o brinquedo preferido do meu colega?”. 

Converse com os estudantes sobre essa etapa e diga-lhes que a proposta é desenhar o brin-

quedo preferido que tinham quando eram menores. Pergunte se eles ainda têm esse brinquedo. 

Solicite que, embaixo de cada desenho, escrevam (com sua ajuda) o nome do brinquedo e mais 

alguma informação que queiram dar sobre ele: uma breve descrição, a data em que o ganharam e 

quem lhes deu de presente. Esclareça ainda que esse texto se chama legenda do texto.  

Exponha todos os desenhos na sala de aula e peça aos estudantes que os contemplem e con-

versem livremente sobre eles. Não deixe de fazer também seu próprio desenho e participar da expo-

sição.  

Etapa 10 – Leitura de texto sobre as brincadeiras indígenas  

Nesta etapa os estudantes poderão começar a vislumbrar como estão inseridos em um con-

texto social e em determinada época. Isso se dará ao enfrentarem o problema: “Quais brinquedos são 

usados em diferentes lugares e épocas?”. É uma etapa na qual o tema central Identidade começa a 

expandir as fronteiras do indivíduo e tocar outras dimensões. 

Considerando crianças em contextos urbanos e rurais, pergunte aos estudantes se eles têm 

alguma ideia de como são as brincadeiras das crianças indígenas que vivem próximo aos rios na floresta 

e escreva as hipóteses levantadas na lousa. Considerando que seus estudantes são crianças em con-

textos indígenas, pergunte-lhes se têm ideia de como são as brincadeiras de crianças que vivem em 

cidades ou no campo. Elenque os itens de resposta na lousa. 

Leia para os estudantes a reportagem “Brincadeiras” (Disponível em: <mirim.org/como-vi-

vem/brincadeiras/>. Acesso em: 13 dez. 2017) e, depois, confronte as hipóteses formuladas anterior-

mente com as informações fornecidas pelo texto.  

Como a reportagem é longa, você pode selecionar os trechos mais significativos para ler para 

os estudantes. Essa é uma oportunidade de aproximar os estudantes do texto jornalístico sem tornar 

a atividade cansativa. 

Aproveite a chance para discutir com os estudantes o quanto o contexto em que vivemos in-

fluencia nossa vida, os brinquedos com que brincamos, as coisas que fazemos, etc. Procure começar a 

sugerir, nessas discussões, o quanto nossa identidade se relaciona com determinado contexto socio-

cultural. 
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Etapa 11 – Vamos brincar de peteca 

Nesta etapa os estudantes poderão começar a refletir sobre o quanto as crianças gostam de 

coisas em comum, apesar das diferenças individuais e socioculturais. É o momento em que investiga-

rão: “Compartilhamos gostos comuns?”. Aproveite a oportunidade para semear o respeito à diferença. 

Considere que um dos gostos comuns às crianças é o impulso de brincar. E uma das brincadei-

ras de origem indígena mais difundida é a peteca. Então, nesta etapa, a ideia é aprender esse jogo e 

se divertir, independente das diferenças individuais e socioculturais. 

A atividade ficará ainda melhor se a turma confeccionar a própria peteca. Você encontrará na 

internet diferentes possibilidades para a construção desse objeto com os mais variados materiais. 

Aconselhamos que escolha o modelo mais adequado para a turma, em relação a facilidade de 

acesso aos materiais, durabilidade e funcionalidade na hora da brincadeira. 

Antes de começarem a jogar, distribua os estudantes em grupos e compartilhe oralmente com 

eles as regras do jogo. 

REGRAS DO JOGO DA PETECA 

• Número de jogadores: dois ou mais; quanto maior o número de jogadores, mais di-
vertido fica o jogo. 

• Local do jogo: pode ser no pátio ou na quadra da escola, desde que haja espaço sufici-
ente para jogar. 

• Material necessário: uma peteca, que não precisa ser o modelo clássico de couro e 
penas. Pode-se construir uma peteca com uma bola de jornal (um pouco achatada) 
coberta por uma sacola plástica e amarrada com barbante, por exemplo. 

Para começar, os jogadores fazem uma roda – ou, se forem apenas dois, ficam de frente um 

para o outro. 

Um jogador sorteado inicia a partida impulsionando a peteca para o alto, numa manobra 

semelhante ao saque do vôlei: ele segura a peteca com uma das mãos e, com a outra, dá um tapa 

nela de baixo para cima. 

O objetivo é não deixar a peteca cair. Então, todos os jogadores precisam mantê-la no ar 

dando-lhe tapas para impedir que vá ao chão. Quem segurar a peteca ou deixá-la cair sai do jogo 

ou pode perder um ponto (isso deve ser decidido antes do início da partida). 

Em outra versão, um dos jogadores fica no meio da roda e precisa rebater a peteca para os 

colegas, valendo as mesmas regras da versão anterior. 
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Etapa 12 – Compreendendo o que é o autorretrato 

Nesta etapa os estudantes começarão as etapas finais do projeto, que se relacionam à confec-

ção do autorretrato em si. A pergunta-chave será: “Como são os autorretratos?”. 

Converse com os estudantes sobre o autorretrato. Pergunte se já ouviram esse nome alguma 

vez. Pergunte se alguém da turma sabe o que ele significa. Ajude-os a pensar no termo “autorretrato”, 

perguntando se alguma parte lhes é familiar. Dessa maneira, você se envolve com os estudantes no 

processo de construção do sentido dessa palavra. 

Em seguida, apresente aos estudantes alguns autorretratos selecionados antecipadamente 

por você. Há muitos deles disponíveis na internet, e é possível encontrar, inclusive, autorretratos feitos 

por crianças. Procure apresentar exemplos diferentes, incluindo intervenções em fotografias. 

Para finalizar esta etapa, informe aos estudantes que, na aula seguinte, cada um deles fará um 

autorretrato. 

Etapa 13 – Intervenções artísticas no retrato impresso 

Nesta etapa os estudantes manipularão suas imagens fotográficas. A ideia é favorecer refle-

xões sobre relações entre a identidade e a aparência física. A pergunta-chave enfrentada pelos estu-

dantes será: “Como posso alterar minha imagem?”. 

Comece esta etapa organizando o material. Como a atividade necessita de fotografias dos es-

tudantes impressas em papel sulfite, tire uma foto do rosto de cada estudante e imprima a imagem. 

Organize-os em quartetos e disponha canetas hidrográficas, lápis de cor e giz de cera no centro 

da mesa de cada grupo. 

Entregue a fotografia impressa de cada estudante e oriente a turma a fazer intervenções sobre 

ela, por exemplo, alterar a cor e o corte de cabelo, reforçar alguns traços de partes do rosto, ampliar 

o sorriso, etc. 

Etapa 14 – Autorretrato com base na observação da imagem refletida no espelho 

Nesta etapa os estudantes farão as primeiras versões de seus autorretratos, usando lápis de 

cor. É o momento em que enfrentarão o desafio: “Como posso reproduzir minha imagem usando lápis 

de cor?”. 

Esclareça aos estudantes que, nesta etapa, eles vão desenhar o autorretrato deles em um pa-

pel sulfite com base na observação livre da própria imagem refletida em um espelho. 

Mantenha a turma organizada em quartetos e prepare com eles o material necessário para a 

execução da atividade. Além de papel e espelho, os estudantes podem utilizar lápis de cor para essa 

produção. Oriente a turma no início da atividade para que tenham cuidado na manipulação dos espe-

lhos, segurando-os firmemente com as duas mãos. Se possível, fixe alguns espelhos na parede para 

que os estudantes não precisem segurá-los. 
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Como esse material é mais fácil de controlar do que os pincéis e a tinta guache, a produção 

funciona também como preparação para a próxima etapa. 

Etapa 15 – Autorretrato a guache 

Nesta etapa os estudantes farão versões mais elaboradas de seus autorretratos. O desafio en-

frentado será: “Como posso reproduzir minha imagem usando tinta guache?”. 

Antes de iniciar a atividade, explique aos estudantes a nova proposta, que deve durar duas 

aulas. Desta vez, eles vão fazer um autorretrato usando papelão como suporte e tinta guache mistu-

rada com cola branca para pintar. Incentive-os a produzirem imagens que reflitam várias das ativida-

des, discussões e reflexões que fizeram: podem ser incluídas representações de brinquedos, de mo-

mentos importantes do histórico de vida, de familiares, etc. 

Para começar, retome com os estudantes as referências disponíveis em livros, lâminas e outros 

meios disponíveis e a conversa sobre as características de um autorretrato. 

Depois, disponha a turma em quartetos e organize com eles o material necessário em cada 

mesa: alguns recipientes com tintas de cores primárias, outro com a mistura de guache branco e cola, 

potes vazios para misturar as cores e pincéis de tamanhos variados. 

Auxilie os estudantes no preparo das tintas, incentivando-os a descobrir novos tons, e observe 

atentamente o manuseio da mistura de guache e cola. 

Durante todo o processo, intercale as situações de produção com as de apreciação a fim de 

que os estudantes possam experimentar descobertas e aprimorar suas percepções em relação às cores 

que estão usando e aos traços que estão fazendo. 

Etapa 16 – Montagem da exposição 

Nesta etapa os estudantes escolherão como compartilhar o trabalho e as reflexões que fizeram 

durante o projeto com pessoas de fora da classe: “Como apresentar o trabalho que fizemos e as nossas 

ideias?”. 

Organize com os estudantes a exposição dos trabalhos do bimestre: os desenhos, as pinturas, 

as petecas e todas as demais atividades realizadas que não constam das orientações deste projeto. 

Na internet, você pode encontrar muitos exemplos interessantes e funcionais que estimularão 

sua criatividade para a montagem da exposição. Converse detalhadamente com os estudantes sobre 

cada possibilidade e oriente-os a escolher, em conjunto, o formato mais adequado. 

Se a exposição for aberta aos familiares, o que é altamente recomendável, é necessário elabo-

rar convites. Decida com os estudantes sobre o material desse convite, o formato, as cores, além de 

outros detalhes, e proponha a escrita coletiva do texto. 

Verifique também se eles têm interesse em confeccionar algum tipo de objeto que fique como 

lembrança para os visitantes da exposição. Pode ser a peteca, por exemplo. 
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Outra atividade que pode fazer parte da exposição é a produção de autorretrato durante o 

evento. Se essa ideia for viável, disponibilize o material (como lápis de cor, giz de cera e papel) para os 

visitantes que desejarem participar. Assim, a exposição passa a ser educativa, e os visitantes poderão 

fazer parte dela também como produtores de conteúdo. Nesse caso, os estudantes passariam a exer-

cer o papel que, durante as aulas, coube a você, como dar informações e dicas de como realizar um 

autorretrato. 

Etapa 17 – Abertura da exposição 

Antes de começar a exposição, cada estudante deverá refletir sobre qual será o seu papel du-

rante o evento. O desafio será definir: “Qual será o meu papel na exposição?”. 

Converse com os estudantes e verifique se todos estão se sentindo à vontade com a ideia de 

expor os trabalhos e com o resultado da preparação da exposição, se sabem o que devem fazer du-

rante o evento ou se necessitam de algum tipo de orientação específica. 

Combine com eles que você vai circular pelo espaço durante a exposição para conversar com 

os visitantes sobre as obras e conferir se algum deles necessita de ajuda. 

Etapa 18 – Avaliação e autoavaliação 

Neste momento os estudantes farão uma reflexão individual sobre as aprendizagens. É o mo-

mento de revelar: “O que aprendi?”. 

Converse com os estudantes sobre esse momento de avaliação de todo o trabalho realizado 

no projeto. Sugira um formato para que essa avaliação possa ser registrada, como o modelo que segue. 

AVALIAÇÃO DO PROJETO “MEUS COLEGAS E EU – A TURMA DO 1º ANO” 

NOME: _______________________________________________________________________ 

DATA: _____/_____/______ 

GOSTEI MUITO 

 

 

 

NÃO GOSTEI TENHO UMA SUGESTÃO 

No caso dessa proposta, solicite aos estudantes que façam desenhos que representem “GOS-

TEI MUITO”, “NÃO GOSTEI” e “TENHO UMA SUGESTÃO”. Sugira que usem lápis de cor, canetas hidro-

gráficas e giz de cera para a produção dos desenhos e esclareça que quem quiser pode desenhar e 

escrever em sua avaliação. 
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Apresente sua própria avaliação do projeto como modelo e deixe claro que no campo “NÃO 

GOSTEI” devem ser representadas críticas ao conteúdo e à realização do trabalho exposto, mas nunca 

situações relacionadas ao comportamento dos colegas. Faça referência a algo que diga respeito a pró-

pria atuação deles, como “Não gostei de ter esquecido a atividade em casa”. Nesse caso, a sugestão é 

desenhar uma agenda e escrever “ANOTAR NA AGENDA”. Esta etapa ajudará os estudantes a desen-

volver a autocrítica gradativamente, tomando para si a responsabilidade de seus atos. 

Finalizados os desenhos, abra a roda de conversa, que pode ocorrer após o lanche/merenda. 
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Acompanhamento do aprendizado dos estudantes 

A avaliação é um recurso importante, não só para definir a aprovação ou retenção do estu-
dante, mas para acompanhar sua aprendizagem durante um Projeto de Trabalho. Além disso, a avali-
ção constante serve, também, para que o professor analise suas próprias estratégias de ensino. Por 
isso, os processos e instrumentos avaliativos não devem aparecer somente no final do percurso, como 
se a aprendizagem fosse um produto pronto que se pode medir e avaliar com um gabarito. Lembramos 
que essa avaliação deve ser formativa e constante.  

Para tanto, é preciso que o professor crie uma rotina de registro, em um diário de bordo, das 
falas, comportamentos e atitudes das crianças, sua relação com os diversos conhecimentos e seu en-
volvimento nas atividades propostas. Esse diário pode ser um caderno ou um registro digital em que 
você relate o que aconteceu durante as aulas e onde possa arquivar fotografias e vídeos que fizer de 
suas aulas. 

Além disso, é preciso recorrer sempre ao portfólio de cada estudante, a fim de verificar o de-
senvolvimento deles. O portfólio se constitui de uma pasta ou caixa em que são colocados, em ordem 
cronológica, os registros dos trabalhos realizados ao longo do ano letivo, como desenhos, fotografias, 
CDs, DVDs, textos escritos, etc. Vale ressaltar que mobilizar recursos tecnológicos como forma de re-
gistro é uma das competências específicas de Arte na BNCC. 

O portfólio é tanto um instrumento de avaliação, como de autoavaliação e registro. Ao seleci-
onar os trabalhos que farão parte desse instrumento, professores e estudantes devem fazer uma ava-
liação crítica e cuidadosa em relação aos objetivos estabelecidos e aos propósitos de cada atividade 
proposta. 
 

Para que os estudantes possam dar continuidade aos estudos, seguem as habilidades essenci-

ais da BNCC e alguns desdobramentos que devem ser desenvolvidos durante o 1º ano do Ensino Fun-

damental: 

1º bimestre 

Linguagem visual 

• (EF15AR02) Explorar e reconhecer elementos constitutivos das artes visuais (ponto, linha, 
forma, cor, espaço, movimento etc.). 

• Utilizar elementos constitutivos das artes visuais (ponto, linha, textura, forma, cor, espaço, 
movimento, etc.) em suas produções, mobilizando repertório variado de recursos de com-
posição visual. 

• Avaliar o uso dos elementos constitutivos das artes visuais, reconhecendo suas estratégias 
de composição. 

• Comparar e avaliar os resultados de suas pesquisas e experimentações com os elementos 
constitutivos das artes visuais, na busca de soluções para expressar suas ideias e sentimen-
tos. 

Você também pode verificar o grau de domínio de procedimentos técnicos, de materiais, de 

suportes e de meios de produção e expressão na linguagem artística. Verifique se o estudante: 
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• Apresenta facilidade em trabalhar com meios e suportes, mas ainda precisa de alguma 
orientação. 

• Consegue se apropriar dos procedimentos, meios e materiais propostos e trabalhar com 
eles sem necessidade de supervisão ou acompanhamento direto. 

• Explora e pesquisa os materiais e suportes, a partir da apropriação que ele tem dos proce-
dimentos desenvolvidos na atividade. 

 

2º bimestre 

Linguagem musical 

• (EF15AR14) Perceber e explorar os elementos constitutivos e as propriedades sonoras da 
música (altura, intensidade, timbre, melodia, ritmo etc.), por meio de jogos, brincadeiras, 
canções e práticas diversas de composição/criação, execução e apreciação musical. 

• Reconhecer e distinguir os elementos fundamentais da linguagem musical estudados nas 
escutas e apreciações.   

• Utilizar elementos constitutivos da linguagem musical em suas produções (improvisações 
e composições), de maneira consciente. 

• Avaliar o uso das propriedades sonoras e musicais em suas produções reconhecendo suas 
estratégias de composição. 

• Comparar e avaliar os resultados de suas pesquisas e experimentações com fontes sonoras 
diversas, na busca de soluções para expressar suas ideias e sentimentos. 

• Identificar e reconhecer as propriedades do som. 

• Apresentar facilidade em trabalhar com as diversas fontes sonoras e suas propriedades, 
mesmo que ainda precise de alguma orientação. 

• Conseguir se apropriar e trabalhar com os procedimentos, meios e fontes sonoras explo-
rados, sem necessidade de supervisão ou acompanhamento direto. 

• Explorar e pesquisar diversas fontes sonoras e reconhecer suas propriedades, a partir da 
apropriação que ele tem dos procedimentos desenvolvidos na atividade. 

Linguagem integrada 

• (EF15AR26) Explorar diferentes tecnologias e recursos digitais (multimeios, animações, jo-
gos eletrônicos, gravações em áudio e vídeo, fotografia, softwares etc.) nos processos de 
criação artística. 

• Trabalhar com tecnologia de forma eficiente, ainda que precise de alguma orientação. 

• Apresentar facilidade em trabalhar com tecnologia, ainda que precise de alguma orienta-
ção. 
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• Comparar e avaliar os resultados de suas pesquisas e experimentações com os elementos 
constitutivos das artes visuais e musicais, na busca de soluções para expressar suas ideias 
e sentimentos. 

 

3º bimestre 

Linguagem da dança 

• (EF15AR08) Experimentar e apreciar formas distintas de manifestações da dança presen-
tes em diferentes contextos, cultivando a percepção, o imaginário, a capacidade de sim-
bolizar e o repertório corporal. 

• (EF15AR11) Criar e improvisar movimentos dançados de modo individual, coletivo e cola-
borativo, considerando os aspectos estruturais, dinâmicos e expressivos dos elementos 
constitutivos do movimento, com base nos códigos de dança. 

• Atuar e se envolver nas situações de experimentação corporal. 

• Apresentar interesse em manifestações de dança de diferentes etnias, regiões e culturas, 
sem preconceitos. 

• Reconhecer a dança como forma de expressão. 

• Compartilhar suas interpretações e leituras sobre coreografias e manifestações culturais 
apreciadas em aula e apresentar interesse nas interpretações dos colegas. 

• Desenvolver coordenação motora para a realização de passos e coreografias. 

• Executar movimentos corporais em sincronia com estímulos rítmicos. 

• Perceber pulsações e divisões rítmicas, acompanhando tais pulsações com palmas ou mo-
vimentos corporais. 

• Estabelecer relações de distância e proximidade com os colegas nas práticas coletivas de 
dança. 

 

4º bimestre 

Linguagem teatral 

• (EF15AR20) Experimentar o trabalho colaborativo, coletivo e autoral em improvisações te-
atrais e processos narrativos criativos em teatro, explorando desde a teatralidade dos ges-
tos e das ações do cotidiano até elementos de diferentes matrizes estéticas e culturais. 

• (EF15AR21) Exercitar a imitação e o faz de conta, ressignificando objetos e fatos e experi-
mentando-se no lugar do outro, ao compor e encenar acontecimentos cênicos, por meio 
de músicas, imagens, textos ou outros pontos de partida, de forma intencional e reflexiva. 

• (EF15AR22) Experimentar as possibilidades criativas do corpo e da voz, discutindo ques-
tões de gênero e corpo. 
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• Reconhecer os elementos da expressão corporal e da interpretação como ferramentas da 
linguagem, ou seja, entender que é possível comunicar e expressar ideias e sentimentos 
por meio do teatro. 

• Compartilhar suas interpretações e leituras sobre encenações apreciadas em aula e apre-
sentar interesse nas interpretações dos colegas. 

• Buscar referências em suas vivências para realizar exercícios cênicos. 

• Criar personagens ou esquetes com referências em suas observações das pessoas à sua 
volta. 

• Realizar encenações e criações cênicas em grupo. 

• Elaborar e representar personagens, com referências e vivências pessoais e exercícios re-
alizados em aula, incorporando gestualidades, vocalizações, movimentos em sua compo-
sição cênica. 

Linguagem integrada 

• (EF15AR23) Reconhecer e experimentar, em projetos temáticos, as relações processuais 
entre diversas linguagens artísticas.  

• (EF15AR24) Caracterizar e experimentar brinquedos, brincadeiras, jogos, danças, canções 
e histórias de diferentes matrizes estéticas e culturais. 

• (EF15AR26) Explorar diferentes tecnologias e recursos digitais (multimeios, animações, jo-
gos eletrônicos, gravações em áudio e vídeo, fotografia, softwares etc.) nos processos de 
criação artística. 

• Valorizar as brincadeiras e as culturas infantis. 

• Apresentar facilidade em trabalhar com tecnologia, mesmo que ainda precise de alguma 
orientação. 

• Comparar e avaliar os resultados de suas pesquisas e experimentações com os elementos 
constitutivos das linguagens da dança e do teatro, na busca de soluções para expressar 
suas ideias e sentimentos. 
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Fontes de pesquisa para uso em sala de aula ou para apresen-

tar aos estudantes 

MATERIAIS RECOMENDADOS 
 
Coleções 

ARTE AO REDOR DO MUNDO. São Paulo: Callis 
A coleção apresenta ao jovem leitor os principais períodos da arte e os artistas visuais que 

contribuíram para seu desenvolvimento. 
ARTISTAS FAMOSOS. São Paulo: Callis 
A coleção traz a biografia de artistas visuais famosos. 
A VIDA E A OBRA DE. São Paulo: Madras 
A coleção traz a vida e a obra dos mais importantes artistas visuais da História da Arte. 
CRIANÇAS FAMOSAS. São Paulo: Callis 
A coleção apresenta a infância de artistas visuais famosos. 
GRANDES MESTRES. São Paulo: Ática 
A coleção traz a biografia de artistas visuais famosos. 
MESTRES DA MÚSICA. São Paulo: Moderna 
A coleção traz a biografia de compositores famosos. 
MESTRES DA MÚSICA NO BRASIL. São Paulo: Moderna 
A coleção traz a biografia de compositores brasileiros famosos. 
MESTRES DAS ARTES. São Paulo: Moderna  
A coleção traz a biografia de artistas visuais famosos. 
MESTRES DAS ARTES NO BRASIL. São Paulo: Moderna 
A coleção traz a biografia de artistas visuais brasileiros famosos. 
ÓPERAS PARA CRIANÇAS. São Paulo: Callis 
A coleção traz libretos de óperas famosas adaptadas para crianças. 
PEQUENA VIAGEM. São Paulo: Moderna 
A coleção aborda a história da arte de diferentes linguagens, como a visual, musical, teatral, 

entre outras. 
POR DENTRO DA ARTE. São Paulo: Ática 
Aborda os elementos das linguagens artísticas. 
SANTA ROSA, Nereide. A Arte de Olhar. São Paulo: Scipione 
A coleção aborda a leitura de obras de arte famosas. 

 
Livros paradidáticos 

BRANDÃO, Toni. Maracatu. São Paulo: StudioNobel, 2007 
O livro aborda o maracatu, uma das manifestações da arte tradicional brasileira. 
CANTON, Kátia. Escultura aventura. São Paulo: DCL, 2009 
O livro aborda a técnica da escultura. 
______. Fantasias. São Paulo: Martins Fontes, 2004 
O livro aborda o trabalho de Flavio de Carvalho, artista visual brasileiro do século XX. 
______. Moda: uma história para crianças. São Paulo: Cosac Naify, 2004 
O livro aborda a história da moda. 
COELHO, Raquel. A arte da animação. São Paulo: Formato, 2004 
O livro aborda a técnica do filme de animação. 
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______. Música. São Paulo: Formato, 2006 
O livro aborda a música para crianças. 
MCCAUGHREAN, Geraldine. Romeu e Julieta. São Paulo: Martins Fontes, 2006 
O livro traz uma adaptação da obra Romeu e Julieta, de William Shakespeare. 
NESTROVSKI, Arthur. O livro da música. São Paulo: Companhia das Letrinhas, 2000 
O livro aborda a música. 
SOUZA, Flávio de. O livro do ator. São Paulo: Companhia das Letrinhas, 2001 
O livro aborda a história do teatro no Brasil. 

 
Filmes sobre arte – sugerimos que o professor escolha cenas que possam ser utilizadas em sala de 
aula, como as cenas que mostram o artista trabalhando ou se apresentando.  

Agonia e Êxtase (dir. Carol Reed, EUA, 1965) 

O filme mostra o processo de construção da pintura do teto da Capela Sistina por Mi-
chelangelo. 

Amadeus (dir. Milos Forman, EUA, 1984) 

Conta a história da vida de Mozart, importante compositor austríaco do século XVIII. 

Basquiat (dir. Julian Schnabel, EUA, 1996) 

Filme que conta a história da vida de Basquiat, artista estadunidense que começou 
seus trabalhos artísticos fazendo grafite. 

Billy Elliot (dir. Stephen Daldry, Reino Unido/França, 2000) 

Filme sobre a história da vida de um bailarino inglês, desde sua infância. 

Caravaggio (dir. Derek Jarman, Reino Unido, 1986) 

Filme sobre a história da vida de Caravaggio, importante pintor italiano do século XVI. 

Edvard Munch (dir. Peter Watkins, Suécia/Noruega, 1974) 

Filme sobre a história da vida de Edvard Munch, norueguês, um dos precursores do 
expressionismo alemão. 

Farinelli (dir. Gerard Corbiau, França/Itália/Bélgica, 1994) 

Filme sobre a história de um cantor castrato do século XVIII, o mais popular e bem 
pago cantor de ópera da Europa em sua época. 

Frida (dir. Julie Taymor, EUA/Canadá/México, 2002) 

Filme sobre a história da vida de Frida Kahlo, importante pintora mexicana do século 
XX. 

O Mistério de Picasso (dir. Henri-Georges Clouzot, França, 1956) 

Documentário sobre a obra de Picasso, um dos maiores artistas do século XX. 

Moça com Brinco de Pérola (dir. Peter Webber, Reino Unido/Luxemburgo, 2003) 
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O filme narra a história da famosa pintura realizada por Vermeer, importante pintor 
holandês do século XVII. 

Pollock (dir. Ed Harris, USA 2000) 

O filme narra a história de Jackson Pollock, importante pintor estadunidense do século 
XX. 

Pina (dir. Win Wenders, Alemanha/França/Reino Unido, 2012) 

O filme é uma homenagem à Pina Bausch, uma das mais importantes coreógrafas do 
século XX. 

Romeu + Julieta (dir. Baz Luhrmann, EUA, 1996) 

Uma releitura da obra Romeu e Julieta, de 1597, de William Shakespeare, importante 
dramaturgo inglês do século XVI. 

O segredo de Beethoven (dir. Agnieszka Holland, EUA/Alemanha/Hungria, 2006) 

O filme narra a criação da “Nona Sinfonia”, obra de grande importância e popularidade 
do compositor alemão Ludwig van Beethoven. 

Sr. Turner (dir. Mike Leigh, Reino Unido/França/Alemanha, 2014) 

O filme conta a história da vida de William Turner, importante pintor inglês do século 
XIX. 

Shakespeare apaixonado (dir. John Madden, EUA/Reino Unido, 1998) 

Ficção que mostra partes da vida de William Shakespeare, importante dramaturgo in-
glês do século XVI. 

Sombras de Goya (dir. Miloš Forman, EUA/Espanha, 2006) 

Filme sobre a vida de Francisco de Goya, importante pintor espanhol do século 
XVII/XVIII.  

 
Sites* 
 
Linguagem visual e audiovisual 

Museu de Arte Brasileira da Faculdade Armando Álvares Penteado (Faap): <www.faap.br/mu-
seu/> 

Museu da Imagem e do Som do Rio de Janeiro (MIS RJ): <www.mis.rj.gov.br/> 
Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo (MAC USP): 

<www.mac.usp.br/mac/> 
Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand (Masp): <http://masp.art.br/masp2010/> 
Museu de Arte Moderna de São Paulo (MAM SP): <www.mam.org.br/> 
Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro (MAM Rio): <www.mamrio.org.br/> 
Museu do Índio: <www.museudoindio.gov.br/> 
Museu Histórico e Artístico do Maranhão: <www.cultura.ma.gov.br/portal/mham/index.php> 
Museu Histórico Nacional: <http://mhn.museus.gov.br/> 
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Museu Imperial: <www.museuimperial.gov.br/> 
Museu Lasar Segall: <www.museusegall.org.br/> 
Museu Nacional de Belas Artes: <http://mnba.gov.br/portal/> 
Museu Náutico da Bahia: <www.museunauticodabahia.org.br/> 
Pinacoteca: <http://pinacoteca.org.br/> 
Projeto Portinari: <www.portinari.org.br/> 
Tarsila do Amaral: <www.tarsiladoamaral.com.br/> 

 
Linguagem musical 

Academia Brasileira de Música: <www.abmusica.org.br/> 
Biblioteca Nacional – Música: <www.bn.gov.br/tags/musica> 
Cultura Artística: <www.culturaartistica.com.br/> 
História da Música: <http://almanaque.folha.uol.com.br/musicaoquee.htm> 
Linha do tempo da música brasileira: <http://timelinemusicabrasileira.org.br/> 
Mozarteum Brasileiro: <https://mozarteum.org.br/> 
MPB Net: <www.mpbnet.com.br/> 
Origem da Música Caipira: <www.violatropeira.com.br/origem> 
Tropicália: <http://tropicalia.com.br/identifisignificados/movimento> 

 
Linguagem teatral 

Clown: <www.clown.comico.nom.br/> 
Denise Stoklos: <www.denisestoklos.com.br/> 
Festival Internacional de Londrina: <https://filo.art.br/> 
Funarte – Portal das Artes – Teatro: <www.funarte.gov.br/teatro/> 
Oficina de Teatro: <http://oficinadeteatro.com/> 

 
Linguagem da dança 

Bienal Internacional de Dança do Ceará: <www.bienaldedanca.com> 
Canal Curta! – Danças brasileiras: <www.canalcurta.tv.br/pt/series/serie.aspx?serieId=417> 
Festival de Dança de Joinville: <www.festivaldedanca.com.br/site/> 
Festival Conexão Dança: <www.conexaodanca.com.br/> 
Instituto Caleidos: <www.institutocaleidos.org/> 
Revista Dança Brasil: <www.dancabrasil.com.br/> 

 

Bibliotecas virtuais sobre arte-educação 

Portal Brasil Cultura: <www.brasilcultura.com.br/> 
Portal do Instituto Brasileiro de Museus: <www.museus.gov.br/> 
Academia Brasileira de Literatura de Cordel: <www.ablc.com.br> 
Cinemateca: <www.cinemateca.gov.br/> 
Itaú Cultural: <www.itaucultural.org.br/> 
Site sobre história da arte: <http://www.historiadasartes.com/> 
Portal sobre a memória das artes brasileiras da Funarte: <http://www.funarte.gov.br/brasil-
memoriadasartes/> 
Portal com os principais museus de arte do mundo: <https://www.google.com/culturalinsti-
tute/beta/> 



 

 

Material Digital do Professor 

Arte – 1º ano 

Plano de desenvolvimento – orientações gerais 

Site da Univesp TV, com programas sobre história da arte e sobre o ensino de Arte realizados 
pela Unesp: < https://www.youtube.com/user/univesptv/> 

Site do Instituto Arte na Escola, com artigos sobre o ensino de Arte: <http://artenaes-

cola.org.br/sala-de-leitura/> 

Site sobre cultura indígena: <http://www.indioeduca.org/> 

* Todos os acessos dos sites recomendados foram feitos em 6 de novembro de 2017. 

 


