Material Digital do Professor
Referência no material didático
UNIDADE 2
COMO CRIAR ARTE
COM O CORPO E O
ESPAÇO
Bloco 4
Falar sem palavras

Propostas de atividade
Vamos começar
Realizar dois jogos teatrais
sobre expressividade
corporal, um explorando
emoções e o outros objetos
imaginários.

4º bimestre – Quadro bimestral
Unidades temáticas
Teatro

Objetos de conhecimento

Arte – 3º ano

Habilidades

Elementos da linguagem

(EF15AR19) Descobrir teatralidades na vida cotidiana, identificando
elementos teatrais (variadas entonações de voz, diferentes fisicalidades, 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.
(EF15AR21) Exercitar a imitação e o faz de conta, ressignificando objetos e fatos e experimentando-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 questões de gênero e corpo.

Que arte é essa?
Teatro
Apreciar a mímica de Marcel
Marceau, contextuatlizar
sua trajetória e investigar
um dos mimodramas da
sua companhia.

Contextos e práticas

(EF15AR18) Reconhecer e apreciar formas distintas de manifestações
do teatro presentes em diferentes contextos, aprendendo a ver e a ouvir histórias dramatizadas e cultivando a percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e o repertório ficcional.

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.

Como é feita essa arte?
Investigar teoricamente
a mímica.

Teatro

Contextos e práticas

(EF15AR18) Reconhecer e apreciar formas distintas de manifestações
do teatro presentes em diferentes contextos, aprendendo a ver e a ouvir histórias dramatizadas e cultivando a percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e o repertório ficcional.

Vamos experimentar
Experimentar algumas
rotinas de mímica com
caracterização da turma
de mímicos.

Teatro

Elementos da linguagem

(EF15AR19) Descobrir teatralidades na vida cotidiana, identificando
elementos teatrais (variadas entonações de voz, diferentes fisicalidades, 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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4º bimestre – Quadro bimestral

Arte – 3º ano

(EF15AR21) Exercitar a imitação e o faz de conta, ressignificando objetos e fatos e experimentando-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 questões de gênero e corpo.

Material Digital do Professor
Referência no
material didático

Propostas de atividade

UNIDADE 2
Vamos começar
COMO CRIAR ARTE Reconhecer e explorar pontos
COM O CORPO E O linhas e formas.
ESPAÇO

4º bimestre – Quadro bimestral
Unidades temáticas
Artes visuais

Bloco 5
Linhas e medidas
do corpo
Que arte é essa?
Apreciar o trabalho interativo
de Hugo Curti.

Como é feita essa arte?
Investigar teoricamente sobre
arte participativa.

Vamos experimentar
Atividade participativa de
marcar as distâncias do
espaço escolar.

Artes visuais

Artes visuais

Artes visuais

Objetos de conhecimento

Arte – 3º ano

Habilidades

Elementos da linguagem

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

Processos de criação

(EF15AR05) Experimentar a criação em artes visuais de modo individual, coletivo e colaborativo, explorando diferentes espaços da escola
e da comunidade.

Contextos e práticas

(EF15AR01) Identificar e apreciar formas distintas das artes visuais tradicionais 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.).

Sistemas da linguagem

(EF15AR07) Reconhecer algumas categorias do sistema das artes visuais (museus, galerias, instituições, artistas, artesãos, curadores etc.).

Contextos e práticas

(EF15AR01) Identificar e apreciar formas distintas das artes visuais
tradicionais e contemporâneas, cultivando a percepção, o imaginário,
a capacidade de simbolizar e o repertório imagético.

Sistemas da linguagem

(EF15AR07) Reconhecer algumas categorias do sistema das artes visuais (museus, galerias, instituições, artistas, artesãos, curadores etc.).

Elementos da liguagem

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

Materialidades

(EF15AR04) Experimentar diferentes formas de expressão artística
(desenho, pintura, colagem, quadrinhos, dobradura, escultura, modelagem, instalação, vídeo, fotografia etc.), fazendo uso sustentável de
materiais, instrumentos, recursos e técnicas convencionais e não convencionais.

Processos de criação

(EF15AR05) Experimentar a criação em artes visuais de modo individual, 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.

Material Digital do Professor
Referência no
material didático
UNIDADE 2
COMO CRIAR ARTE
COM O CORPO E O
ESPAÇO

Propostas de atividade
Vamos começar
Apreciar e praticar músicas
e movimentos do universo
da capoeira.

4º bimestre – Quadro bimestral
Unidades temáticas
Música

(EF15AR13) Identificar e apreciar diversas formas e gêneros de expressão musical, tanto tradicionais quanto contemporâneos, reconhecendo e analisando os usos e as funções da música em diversos
contextos de circulação, em especial, aqueles da vida cotidiana.

Materialidades

(EF15AR15) Explorar fontes sonoras diversas, como as existentes no
próprio corpo (palmas, voz, percussão corporal), na natureza e em
objetos cotidianos, reconhecendo timbres e características de instrumentos musicais variados.

Processos de criação

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

Matrizes estéticas culturais

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

Patrimônio cultural

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

Contextos e práticas

(EF15AR01) Identificar e apreciar formas distintas das artes visuais
tradicionais 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
estéticas e culturais das artes visuais nas manifestações artísticas das
culturas locais, regionais e nacionais.

Artes integradas

Patrimônio cultural

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

Artes integradas

Matrizes estéticas culturais

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

Artes integradas

Como é feita essa arte?
Investigar sobre a história
da capoeira

Habilidades

Contexto e práticas

Bloco 6
Arte da capoeira

Que arte é essa?
Apreciar e contextualizar
produções visuais sobre a
capoeira.

Objetos de conhecimento

Arte – 3º ano

Artes visuais
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Vamos experimentar
Experimentar alguns
movimentos para prática
de uma roda de capoeira.

4º bimestre – Quadro bimestral

Arte – 3º ano

Patrimônio cultural

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

Dança

Contextos e práticas

(EF15AR08) Experimentar e apreciar formas distintas de manifestações da dança presentes em diferentes contextos, cultivando a percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e o repertório corporal.

Música

Elementos da linguagem

(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.

Teatro

Processos de criação

(EF15AR22) Experimentar as possibilidades criativas do corpo e da
voz, discutindo questões de gênero e corpo.

Artes integradas

Processos de criação

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

Matrizes estéticas culturais

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

Patrimônio cultural

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

Material Digital do Professor
Referência no
material didático
UNIDADE 2
COMO CRIAR ARTE
COM O CORPO E O
ESPAÇO
Conectando
saberes

Propostas de atividade
Desenhar com o corpo todo
Investigar formas de arte que
articulam o corpo e o espaço
na sua criação.
Criar um painel, que ocupe
as paredes da escola a partir
de desenhos criados com os
movimentos dos braços.

4º bimestre – Quadro bimestral
Unidades temáticas
Artes visuais

Dança

Artes integradas

Objetos de conhecimento

Arte – 3º ano

Habilidades

Materialidades

(EF15AR04) Experimentar diferentes formas de expressão artística
(desenho, pintura, colagem, quadrinhos, dobradura, escultura, modelagem, instalação, vídeo, fotografia etc.), fazendo uso sustentável de
materiais, instrumentos, recursos e técnicas convencionais e não convencionais.

Processos de criação

(EF15AR05) Experimentar a criação em artes visuais de modo individual, 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.

Contextos e práticas

(EF15AR08) Experimentar e apreciar formas distintas de manifestações da dança presentes em diferentes contextos, cultivando a percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e o repertório corporal.

Elementos da linguagem

(EF15AR10) Experimentar diferentes formas de orientação no espaço
(deslocamentos, planos, direções, caminhos etc.) e ritmos de movimento (lento, moderado e rápido) na construção do movimento dançado.

Processos de criação

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

Processos de criação

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

