
 

 

Material Digital do Professor 
2º bimestre – Quadro bimestral 

Arte – 2º ano 

Referência no ma-
terial didático 

Propostas de atividade Unidades temáticas Objetos de conhecimento Habilidades 

UNIDADE 1 
ARTE DE TODOS OS 
JEITOS 
 
Bloco 4 
Sombras no teatro 

Vamos começar 
Explorar as possibilidades ex-
pressivas das sombras. 
Explorar formas de animais 
com as mãos no teatro de 
sombras. 

Teatro Elementos da linguagem (EF15AR19) Descobrir teatralidades na vida cotidiana, identificando 
elementos teatrais (variadas entonações de voz, diferentes fisicalida-
des, diversidade de personagens e narrativas etc.). 

Processos de criação (EF15AR21) Exercitar a imitação e o faz de conta, ressignificando obje-
tos e fatos e experimentando-se no lugar do outro, ao compor e ence-
nar 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 questões de gênero e corpo. 

Que arte é essa? 
Apreciar o espetáculo A cor-
tina da babá, do Grupo So-
brevento, explorando seus 
elementos de teatro de som-
bras. 

Teatro Contextos e práticas (EF15AR18) Reconhecer e apreciar formas distintas de manifestações 
do teatro presentes em diferentes contextos, aprendendo a ver e a ou-
vir histórias dramatizadas e cultivando a percepção, o imaginário, a ca-
pacidade de simbolizar e o repertório ficcional. 

Como é feita essa arte? 
Discutir e explorar teorica-
mente o teatro de sombras, 
investigando seus elementos 
técnicos e aspectos da sua 
história. 

Teatro Contextos e práticas (EF15AR18) Reconhecer e apreciar formas distintas de manifestações 
do teatro presentes em diferentes contextos, aprendendo a ver e a ou-
vir histórias dramatizadas e cultivando a percepção, o imaginário, a ca-
pacidade de simbolizar e o repertório ficcional. 

Artes integradas 

Patrimônio cultural (EF15AR25) Conhecer e valorizar o patrimônio cultural, material e ima-
terial, de culturas diversas, em especial a brasileira, incluindo-se suas 
matrizes indígenas, africanas e europeias, de diferentes épocas, favo-
recendo a construção de vocabulário e repertório relativos às diferen-
tes linguagens artísticas. 

Vamos experimentar 
Criar silhuetas de teatro de 
sombras com varetas. 
Experimentar e brincar com o 
teatro de sombras com as si-
lhetas produzidas, explo-
rando elementos da lingua-
gem teatral. 

Teatro Elementos da linguagem (EF15AR19) Descobrir teatralidades na vida cotidiana, identificando 
elementos teatrais (variadas entonações de voz, diferentes fisicalida-
des, diversidade de personagens e narrativas etc.). 

Processos de criação (EF15AR20) Experimentar o trabalho colaborativo, coletivo e autoral 
em improvisações teatrais e processos narrativos criativos em teatro, 
explorando desde a teatralidade dos gestos e das ações do cotidiano 
até elementos de diferentes matrizes estéticas e culturais. 
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(EF15AR21) Exercitar a imitação e o faz de conta, ressignificando obje-
tos e fatos e experimentando-se no lugar do outro, ao compor e ence-
nar 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 questões de gênero e corpo. 
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UNIDADE 1 
ARTE DE TODOS OS 
JEITOS 
 
Bloco 5 
Arte e materiais do 
cotidiano 

Vamos começar 
Produzir a miniatura de uma es-
cola utilizando embalagens e 
objetos do cotidiano escolar 

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

Materialidades (EF15AR04) Experimentar diferentes formas de expressão artística (de-
senho, pintura, colagem, quadrinhos, dobradura, escultura, modela-
gem, instalação, vídeo, fotografia etc.), fazendo uso sustentável de ma-
teriais, instrumentos, recursos e técnicas convencionais e não conven-
cionais. 

Processos de criação (EF15AR05) Experimentar a criação em artes visuais de modo indivi-
dual, coletivo e colaborativo, explorando diferentes espaços da escola 
e da comunidade. 
(EF15AR06) Dialogar sobre a sua criação e as dos colegas, para alcançar 
sentidos plurais. 

Que arte é essa? 
Apreciar a obra Canteiros: con-
versas e construções, de Rivane 
Neuenschwander, com foco na 
exploração do uso de materiais 
do cotidiano para fazer compo-
sições para serem fotografa-
das. 
Reconhecer e refletir sobre os 
diálogos que a artista estabe-
lece com a obra de outros artis-
tas 

Artes visuais Contextos e práticas (EF15AR01) Identificar e apreciar formas distintas das artes visuais tra-
dicionais e contemporâneas, cultivando a percepção, o imaginário, a 
capacidade de simbolizar e o repertório imagético. 

Matrizes estéticas e culturais (EF15AR03) Reconhecer e analisar a influência de distintas matrizes es-
téticas e culturais das artes visuais nas manifestações artísticas das cul-
turas locais, regionais e nacionais. 

Sistemas da linguagem (EF15AR07) Reconhecer algumas categorias do sistema das artes visu-
ais (museus, galerias, instituições, artistas, artesãos, curadores etc.). 

Como é feita essa arte? 
Investigar elementos da foto-
grafia de maquetes feitas com 
embalagens e alimentos. 

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

Sistemas da linguagem (EF15AR07) Reconhecer algumas categorias do sistema das artes visu-
ais (museus, galerias, instituições, artistas, artesãos, curadores etc.). 

Vamos experimentar 
Construir uma maquete de ci-
dade utilizando embalagens e 
objetos do cotidiano. 
 

Artes visuais Contextos e práticas (EF15AR01) Identificar e apreciar formas distintas das artes visuais tra-
dicionais e contemporâneas, cultivando a percepção, o imaginário, a 
capacidade de simbolizar e o repertório imagético. 

Elementos da linguagem (EF15AR02) Explorar e reconhecer elementos constitutivos das artes 
visuais (ponto, linha, forma, cor, espaço, movimento etc.). 
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Processos de criação (EF15AR05) Experimentar a criação em artes visuais de modo indivi-
dual, coletivo e colaborativo, explorando diferentes espaços da escola 
e da comunidade. 
(EF15AR06) Dialogar sobre a sua criação e as dos colegas, para alcançar 
sentidos plurais. 
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Conectando sabe-
res 

Formas de muitas formas 
 

Artes visuais Contextos e práticas (EF15AR01) Identificar e apreciar formas distintas das artes visuais tra-
dicionais e contemporâneas, cultivando a percepção, o imaginário, a 
capacidade de simbolizar e o repertório imagético. 

Materialidades (EF15AR04) Experimentar diferentes formas de expressão artística (de-
senho, pintura, colagem, quadrinhos, dobradura, escultura, modela-
gem, instalação, vídeo, fotografia etc.), fazendo uso sustentável de ma-
teriais, instrumentos, recursos e técnicas convencionais e não conven-
cionais. 

 


