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Retratando o funcionamento da escola 

Duração: 4 aulas 

Introdução 

Nenhuma instituição escolar existe sem que haja pessoas que a mantenham funcionando. É o 

trabalho dos docentes, coordenadores, cozinheiros, diretores, seguranças, zeladores, etc. que possibi-

lita que a escola funcione bem e regularmente. Nesta sequência, vamos direcionar o olhar para essas 

pessoas e retratar o seu trabalho, valorizando-o. 

Objetivos de aprendizagem 

O objetivo desta sequência didática é propor o direcionamento do olhar dos alunos às pessoas 

que trabalham na escola e às ações que elas realizam para garantir seu funcionamento efetivo. Os 

alunos serão motivados a valorizar esse trabalho por meio de uma produção artística envolvendo fo-

tografia e pintura a guache.  

Para isso, esta sequência explora duas unidades temáticas. 

Na unidade temática artes visuais, serão explorados os seguintes objetos de conhecimento e 

as respectivas habilidades: 

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 (desenho, pin-

tura, colagem, quadrinhos, dobradura, escultura, modelagem, instalação, vídeo, fotografia etc.), fa-

zendo uso sustentável de materiais, instrumentos, recursos e técnicas convencionais e não convenci-

onais. 

Processos de criação – (EF15AR05) Experimentar a criação em artes visuais de modo individual, cole-

tivo e colaborativo, explorando diferentes espaços da escola e da comunidade; (EF15AR06) Dialogar 

sobre a sua criação e as dos colegas, para alcançar sentidos plurais. 

Na unidade temática artes integradas, será explorado o seguinte objeto de conhecimento e a 

respectiva habilidade: 

Arte e tecnologia – (EF15AR26) Explorar diferentes tecnologias e recursos digitais (multimeios, anima-

ções, jogos eletrônicos, gravações em áudio e vídeo, fotografia, softwares etc.) nos processos de cria-

ção artística. 
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Recursos e materiais necessários 

Projetor ou televisão, computador, câmera fotográfica digital ou celular com câmera, lápis preto, bor-

racha, caneta, caderno, papel sulfite, papel canson, papel kraft, cola em bastão, tinta guache, pincéis, 

potes com água, papel toalha, fita adesiva, barbante, prendedores de roupa. 
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Desenvolvimento 

Aula 1 – Descobrindo e fotografando os trabalhos realizados na escola 

Duração: uma aula de 40 minutos 

Organização dos estudantes: em grupos de quatro ou cinco integrantes 

Introdução: Reflexão sobre os trabalhadores da escola e divisão dos grupos (10 minutos) 

Para iniciar, o professor fará uma conversa coletiva com os alunos para que reflitam sobre a 

importância dos trabalhadores da escola e sobre a sua relação com eles: “Vocês já pararam para ob-

servar o trabalho dos funcionários da escola?”, “Além do professor, com quais funcionários vocês cos-

tumam ter mais contato na escola?”, “Vocês costumam conversar com os funcionários? Sobre o quê?”, 

“Vocês acham que o trabalho dos funcionários é importante para a escola? Por quê?”. O professor 

comentará com a turma a importância do trabalho de cada pessoa para que a sociedade se mantenha, 

fazendo um paralelo com a escola e procurando levantar os conhecimentos dos estudantes sobre as 

funções exercidas pelos profissionais da escola, incluindo-se entre eles. 
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Em seguida, o professor explicará aos alunos que eles vão visitar os postos de trabalho da es-

cola para conhecer melhor como é cada local e como é o trabalho realizado ali. O professor organizará 

a turma em grupos de quatro ou cinco alunos, certificando-se de que cada grupo possui uma câmera 

fotográfica digital ou celular com câmera para fotografar os locais e as pessoas trabalhando.  

Atenção: Para realizar esta aula, o professor deverá pedir, com antecedência, aos alunos que tragam câmeras fotográfi-
cas digitais ou celulares com câmera. O professor deverá também conversar previamente com os demais profissionais 
da escola para que estejam cientes da atividade que será realizada pelos estudantes. Caso algum profissional não 
queira ser fotografado, os alunos deverão ser orientados a fazer a foto apenas do local onde se realiza o trabalho. 

Para inspirar os alunos, utilizando um computador conectado a um projetor ou uma televisão, 

o professor mostrará algumas fotos, selecionadas previamente, de pessoas realizando suas atividades 

de trabalho. É possível encontrar esse tipo de material com facilidade na internet. Também há indica-

ção nas Referências desta sequência didática. 

Atividade: Fotografando as atividades da escola (20 minutos) 

Antes de iniciar essa etapa, o professor deverá dar algumas orientações aos estudantes para 

que façam os registros da melhor forma possível. Por exemplo, não fotografar contra a luz, avaliar o 

enquadramento, entre outras dicas que orientem o olhar fotográfico deles. Além disso, é importante 

pedir autorização da pessoa antes de fotografá-la. 

Munidos da câmera, os grupos sairão pela escola para conhecer os trabalhos realizados pelos 

funcionários. O professor deverá acompanhar cada grupo por alguns instantes para supervisionar sua 

atividade, verificando se necessitam de ajuda. 

É importante que os integrantes do grupo se revezem na tarefa de fotografar os profissionais, 

que também conversem com eles durante esse momento e que anotem em uma folha de papel sulfite 

ou no caderno o nome das pessoas retratadas, a função e o local onde a foto foi tirada. As anotações 

deverão ser guardadas para consulta posterior. 

Encerramento: Roda de conversa (10 minutos) 

Ao final, o professor reunirá os alunos para uma conversa sobre a experiência: “O que vocês 

acharam de fotografar os profissionais da escola?”, “Vocês conheceram alguém que não tinham visto 

antes?”, “Algo surpreendeu vocês enquanto percorriam os espaços da escola?”, “Vocês descobriram 

algo inusitado sobre as atividades realizadas na escola?”, “Vocês imaginavam que algum dos trabalhos 

realizados na escola fosse diferente do que viram?”. 
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Aula 2 – Apresentando as fotografias 

Duração: uma aula de 40 minutos 

Organização dos estudantes: em grupos de quatro ou cinco integrantes 

Introdução: Retomada (5 minutos) 

Ao iniciar a aula, o professor relembrará com os estudantes o trabalho feito na aula anterior, 

quando fotografaram os profissionais da escola. Então, organizará novamente os grupos, seguindo a 

mesma divisão da aula anterior, e pedirá aos estudantes que resgatem as anotações que fizeram. 

Atividade 1: Escolha das fotos (15 minutos) 

Atenção: Para realizar esta aula, o professor deverá pedir aos estudantes que tragam novamente as câmeras fotográfi-
cas ou os celulares utilizados na aula anterior para que tenham acesso aos arquivos. 

Com a ajuda do professor de Informática Educativa, os grupos vão transferir as fotos tiradas 

para os computadores do laboratório da escola. Então, vão observá-las e escolher, juntos, uma delas 

para apresentar aos demais colegas. É importante que tenham sempre em mãos as anotações que 

fizeram enquanto fotografavam para que possam fazer a escolha de forma contextualizada. 

Durante o processo de escolha, o professor deverá estar atento para dirimir dúvidas e ajudar 

os grupos no que for necessário. Ao final desta etapa, o professor deverá providenciar a impressão das 

fotos escolhidas, pois serão utilizadas na aula seguinte. 

Atividade 2: Apresentação das fotos (10 minutos) 

Após escolherem as fotos, os grupos as apresentarão aos demais colegas, utilizando um compu-

tador conectado a um projetor ou a uma televisão. Também é possível apresentar as fotos impressas. 

Durante as apresentações, é importante que os grupos justifiquem por que escolheram deter-

minada foto, digam o que acharam de interessante nela e citem o nome da pessoa retratada, a função, 

o local da escola onde a foto foi tirada e as impressões que tiveram. 

Encerramento: Roda de conversa e preparativos para a aula seguinte (10 minutos) 

Para finalizar a aula, o professor deverá amarrar as conversas da turma. Para isso, poderá fazer 

algumas perguntas: “Após assistir às apresentações dos colegas, vocês descobriram algo novo sobre a 

nossa escola?”, “O que vocês acharam de interessante nos trabalhos realizados aqui?”. 

Ao final, o professor guardará as fotos impressas e avisará os alunos de que, na aula seguinte, 

eles vão fazer uma pintura sobre a foto que escolheram. 
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Aula 3 – Pintando a cena fotografada 

Duração: uma aula de 40 minutos 

Organização dos estudantes: em grupos de quatro ou cinco integrantes e individualmente 

Introdução: Retomada e preparativos (10 minutos) 

O professor iniciará a aula relembrando os alunos de que eles vão fazer uma pintura baseada 

na foto que escolheram na aula anterior. Para isso, deverá certificar-se de que todos os alunos pos-

suem os materiais para realizar a aula: papel canson, lápis preto, borracha, tinta guache, pincéis, potes 

com água e papel toalha. 

Em seguida, organizará a turma formando os mesmos grupos das aulas anteriores e reunirá as 

mesas para que possam trabalhar. Depois, distribuirá as cópias impressas das fotos que selecionaram. 

Atividade: Pintura da cena fotografada (20 minutos) 

Agora, cada aluno, individualmente, fará uma pintura sobre a foto que o grupo tirou. A pintura 

pode retratar exatamente a composição que está na foto ou pode ser inspirada nela. Para isso, os 

alunos deverão fazer primeiro um desenho a lápis e depois pintá-lo. 

Encerramento: Roda de conversa (10 minutos) 

Ao final, o professor promoverá uma conversa com a turma sobre as diferenças entre retratar 

uma cena por meio de fotografia e retratá-la por meio de pintura (quais seriam os ganhos e perdas 

desses registros, por exemplo) e sobre a experiência de fazer uma pintura inspirada em uma fotografia: 

“O que acharam de pintar a cena fotografada?”, “Vocês tentaram retratar a cena de forma idêntica ou 

mudaram algo?”. 

O professor deverá se lembrar de guardar as pinturas para a próxima aula, observando se elas 

já estão bem secas, e avisará os estudantes de que, na aula seguinte, eles vão montar uma exposição 

com as pinturas e fotografias feitas por eles. 

Aula 4 – Expondo as pinturas e as fotografias 

Duração: uma aula de 40 minutos 

Organização dos estudantes: em grupos de quatro ou cinco integrantes e coletivamente 

Introdução: Retomada, divisão dos grupos e escolha do local de exposição (5 minutos) 

Nesta aula, os alunos montarão uma exposição das fotografias e das pinturas para que toda a 

comunidade escolar tenha acesso, especialmente os profissionais retratados, a fim de que eles vejam 

o resultado do trabalho e, assim, todos sejam valorizados. 
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Para isso, o professor organizará os grupos novamente, seguindo a mesma divisão das aulas 

anteriores. Em seguida, definirá com a turma toda o local onde serão expostos os trabalhos. É impor-

tante que seja um local de grande circulação de pessoas na escola. 

Atividade 1: Montagem dos painéis dos grupos (15 minutos) 

Para realizar esta etapa, os grupos deverão juntar suas carteiras, formando uma mesa grande. 

O professor deverá distribuir uma folha de papel kraft a cada grupo, com tamanho suficiente 

para receber as pinturas de todos os integrantes e a fotografia que serviu de inspiração. Então, os 

alunos vão colar seus trabalhos nessa folha grande, com a disposição que acharem mais interessante, 

compondo um painel do grupo. 

É importante que registrem abaixo de cada pintura seu respectivo autor e que também reser-

vem um espaço para as informações da fotografia (nome da pessoa retratada, função e local onde a 

foto foi tirada). Para isso, podem utilizar tiras de papel sulfite e fixá-las no painel. 

Atividade 2: Montagem do mural da turma (15 minutos) 

Quando os painéis estiverem prontos, a turma se dirigirá até o local escolhido para a exposição 

e, com a ajuda do professor, montará um mural com os trabalhos dos grupos. Para isso, deverão fixar 

os painéis utilizando fita adesiva. Outra opção é estender fios de barbante e pendurar os trabalhos 

utilizando prendedores de roupa. 

Ao concluir o mural, o professor pedirá a cada grupo que vá até o local onde fez a fotografia e 

convide as pessoas que ali trabalham para visitar a exposição, orientando-os para que observem as 

reações das pessoas ao ver os trabalhos realizados. 

Encerramento: Roda de conversa (5 minutos) 

Ao final, o professor reunirá os alunos para que conversem sobre a experiência tanto de mon-

tar a exposição como de observar a reação das pessoas retratadas: “Como foi a experiência de montar 

uma exposição coletiva com os trabalhos da turma?”, “Houve alguma dificuldade?”, “Vocês observa-

ram as reações das pessoas ao visitar a exposição? O que perceberam?”, “Vocês acham que as pessoas 

gostaram ou não gostaram?”, “Vocês conversaram com as pessoas enquanto elas visitavam a exposi-

ção? O que elas disseram?”. 

Aferição de aprendizagem 

Ao longo das quatro aulas, devem ser observados a participação dos alunos nas conversas pro-

postas, o seu desempenho ao fazer os registros fotográficos dos profissionais da escola (aula 1), o pro-

cesso de escolha da fotografia do grupo e as motivações (aula 2), a realização da pintura baseada na 

fotografia (aula 3), a participação na montagem dos painéis dos grupos e na organização da exposição 

(aula 4) e se perceberam semelhanças e diferenças entre as representações feitas por meio de fotografia 

e as feitas por meio de pintura, bem como se compreenderam algumas de suas propriedades. 
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Questões para auxiliar na aferição 

1. O que você descobriu de interessante ao fotografar os profissionais que trabalham na escola? Conhe-
ceu alguma pessoa nova? O que achou do trabalho que eles realizam? Você imaginava algo diferente? 
Você já conhecia alguém que exerce essas funções? Qual a importância desses trabalhos? 

2. Quais diferenças você percebeu ao retratar uma cena por meio de fotografia e, depois, por meio 
de pintura? Na sua opinião, quais as vantagens e as desvantagens de cada uma dessas técnicas? 
Qual delas você mais gostou de utilizar? Por quê? 

 

Gabarito das questões 

1. Resposta pessoal. Os estudantes deverão pensar sobre o que conheciam antes das atividades pro-
postas e o que passaram a conhecer depois de entrar em contato com os profissionais que traba-
lham na escola, refletindo sobre a sua relação com essas pessoas e sobre a importância do seu 
trabalho para toda a comunidade escolar. 

2. Resposta pessoal. Os estudantes deverão refletir sobre os processos envolvidos em cada uma das 
técnicas, bem como no tempo envolvido (a fotografia captura instantaneamente, enquanto a pin-
tura demanda mais tempo), a fidedignidade com que são capazes de representar uma cena e a 
sua preferência para realizar as produções artísticas. 


