
 

 

Material Digital do Professor 
4º bimestre – Quadro bimestral 

Arte – 4º ano 

Referência no ma-
terial didático 

Propostas de atividade Unidades temáticas Objetos de conhecimento Habilidades 

UNIDADE 2 
DIVERSIDADE, PARTI-
CIPAÇÃO E CULTURA 
POPULAR 
 
Bloco 4 
Bonecos de tradição 
popular 

Vamos começar 
Jogo teatral de aproximação 
com a linguagem da manipu-
lação de bonecos, a partir da 
criação de personagem com 
a própria mão. 

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. 
(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? 
Apreciação do teatro de Ma-
mulengo. 

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. 

Como é feita essa arte? 
Teatro de mamulengo e seus 
elemento/][os constitutivos. 

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. 

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.). 

Vamos experimentar 
Criar seu próprio mamu-
lengo, esculpi-lo e depois 

Teatro 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. 



 

 

Material Digital do Professor 
4º bimestre – Quadro bimestral 

Arte – 4º ano 

brincar de improvisar cenas 
com ele. 

(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. 

Artes integradas Matrizes estéticas e culturais (EF15AR24) Caracterizar e experimentar brinquedos, brincadeiras, jo-
gos, danças, canções e histórias de diferentes matrizes estéticas e cul-
turais. 

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. 

  



 

 

Material Digital do Professor 
4º bimestre – Quadro bimestral 

Arte – 4º ano 

Referência no 
material didático 

Propostas de atividade Unidades temáticas Objetos de conhecimento Habilidades 

UNIDADE 2 
DIVERSIDADE, PAR-
TICIPAÇÃO E CUL-
TURA POPULAR 
 
Bloco 5 
O audiovisual e o 
registro de um 
grupo 

Vamos começar 
Realizar uma roda de memó-
rias para partilhar lembranças. 

Artes visuais Processos de criação (EF15AR06) Dialogar sobre a sua criação e as dos colegas, para alcançar 
sentidos plurais. 

Que arte é essa? 
A produção audiovisual do pro-
jeto Vídeo nas Aldeias. 

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 
estéticas e culturais das artes visuais nas manifestações artísticas das 
culturas 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 os princípios dos fil-
mes documentários. 

Artes visuais 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 liguagem (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 
Criar e realizar um pequeno 
documentário, com a turma di-
vidida em grupos. 

Artes visuais Materialidades (EF15AR04) Experimentar diferentes formas de expressão artística 
(desenho, pintura, colagem, quadrinhos, dobradura, escultura, mode-
lagem, instalação, vídeo, fotografia etc.), fazendo uso sustentável de 
materiais, instrumentos, recursos e técnicas convencionais e não con-
vencionais. 

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 alcan-
çar sentidos plurais. 
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4º bimestre – Quadro bimestral 

Arte – 4º ano 

Referência no 
material didático 

Propostas de atividade Unidades temáticas Objetos de conhecimento Habilidades 

UNIDADE 2 
DIVERSIDADE, PAR-
TICIPAÇÃO E CUL-
TURA POPULAR 
 
Bloco 6 
A linguagem do ci-
nema 

Vamos começar 
Criar um folioscópio para in-
vestigar a ilusão de movi-
mento. 

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 
(desenho, pintura, colagem, quadrinhos, dobradura, escultura, mode-
lagem, instalação, vídeo, fotografia etc.), fazendo uso sustentável de 
materiais, instrumentos, recursos e técnicas convencionais e não con-
vencionais. 

Processos de criação (EF15AR06) Dialogar sobre a sua criação e as dos colegas, para alcan-
çar sentidos plurais. 

Que arte é essa? 
Apreciar e contextualizar Via-
gem à lua, de Georges Meliés, 
investigando suas técnicas e 
recursos. 

Artes visuais 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. 

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

Como é feita essa arte? 
Investigar e debater sobre a 
linguagem do cinema e suas 
etapas de produção, bem 
como os profissionais envolvi-
dos na sua realização. 

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

Música Contexto e práticas (EF15AR13) Identificar e apreciar diversas formas e gêneros de ex-
pressão musical, tanto tradicionais quanto contemporâneos, reco-
nhecendo e analisando os usos e as funções da música em diversos 
contextos de circulação, em especial, aqueles da vida cotidiana. 

Vamos experimentar 
Jogo de audiovisual para expe-
rimentação prática do conceito 
de plano. 
Elaboração de um roteiro, pré-
produção, filmagem, edição  
de um filme curta metragem. 

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 
(desenho, pintura, colagem, quadrinhos, dobradura, escultura, mode-
lagem, instalação, vídeo, fotografia etc.), fazendo uso sustentável de 
materiais, instrumentos, recursos e técnicas convencionais e não con-
vencionais. 
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Arte – 4º ano 

Dia de exibição dos filmes pro-
duzidos pela turma. 

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 alcan-
çar sentidos plurais. 

Artes integradas Processos de criação (EF15AR23) Reconhecer e experimentar, em projetos temáticos, as 
relações processuais entre diversas linguagens artísticas. 

Arte e tecnologia (EF15AR26) Explorar diferentes tecnologias e recursos digitais (multi-
meios, animações, jogos eletrônicos, gravações em áudio e vídeo, fo-
tografia, softwares etc.) nos processos de criação artística. 

  



 

 

Material Digital do Professor 
4º bimestre – Quadro bimestral 

Arte – 4º ano 

Referência no 
material didático 

Propostas de atividade Unidades temáticas Objetos de conhecimento Habilidades 

UNIDADE 2 
DIVERSIDADE, PAR-
TICIPAÇÃO E CUL-
TURA POPULAR 
 
Conectando  
saberes 

Rádio por todo lado 
Investigar sobre os meios de  
comunicação modernos para 
criação de uma rádio escolar. 

Artes integradas Processos de criação (EF15AR23) Reconhecer e experimentar, em projetos temáticos, as 
relações processuais entre diversas linguagens artísticas. 

Arte e tecnologia (EF15AR26) Explorar diferentes tecnologias e recursos digitais (multi-
meios, animações, jogos eletrônicos, gravações em áudio e vídeo, fo-
tografia, softwares etc.) nos processos de criação artística. 

 


