
 

 

Material Digital do Professor 

Arte – 5º ano 

Plano de desenvolvimento – Orientações gerais 

Este plano de desenvolvimento 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 para sua formação e atualização. 

O material está organizado nos seguintes tópicos: 

• Quadro bimestral 

• Atividades recorrentes na sala de aula 

• 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 apresenta uma proposta, entre tantas possíveis, de organização dos con-

teúdos ao longo do ano letivo. Ele relaciona as práticas didático-pedagógicas apresentadas neste vo-

lume aos objetos de conhecimento e habilidades da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) a serem 

desenvolvidas nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Você pode utilizá-lo como um guia para pre-

parar o seu planejamento. 

Vale lembrar que esta coleção baseia-se no conceito de livro-mapa. Assim, não existe apenas 

uma maneira de percorrê-lo. Partimos do pressuposto de que cada professora ou professor habita um 

contexto escolar único e desenvolve uma metodologia particular para trabalhar a Arte neste lugar. 

Além disso, em geral, os docentes de Arte são formados em determinada linguagem ou lingua-

gens artísticas, e essa formação influi na escolha de caminhos em seu planejamento. Esta coleção per-

mite que se privilegie as atividades da linguagem artística com as quais você tenha mais familiaridade 

e, ao mesmo tempo, pode servir de apoio para que você inclua em seu planejamento o trabalho com 

as demais linguagens artísticas. 

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

O desenvolvimento de habilidades no contexto das aulas de Arte se dá de maneira não linear 

e não hierárquica. A BNCC estabelece seis dimensões do conhecimento que se interpenetram: criação, 

crítica, estesia, expressão, fruição e reflexão. As atividades propostas neste material didático frequen-

temente mobilizam mais de uma dessas dimensões. 

A passagem da Educação Infantil para o Ensino Fundamental traz uma série de vivências novas 

para o estudante. O processo de ensino e aprendizagem em Arte tem um papel importante nessa 

transição. No momento em que se dá o letramento e a alfabetização (passagem desafiadora e funda-

mental), as atividades artísticas contribuem para o desenvolvimento de habilidades ligadas tanto à 

linguagem verbal como às linguagens não verbais.  

A ludicidade, a autoexpressão e as vivências coletivas são aspectos essenciais deste compo-

nente curricular. Nesta coleção, as habilidades serão desenvolvidas por meio de atividades criativas e 

de fruição, e das reflexões disparadas por elas. Os estudantes poderão explorar os elementos consti-

tutivos de cada linguagem artística, experimentar formas diversas de expressão e dialogar com os co-

legas sobre suas criações. 

É interessante ter em mente que as habilidades do componente Arte estão formuladas de ma-

neira bastante ampla na BNCC. Isso abre espaço para que você as trabalhe tendo em vista o seu con-

texto local e as particularidades de cada turma. O desenvolvimento de cada habilidade se dá em espi-

ral: uma mesma habilidade é trabalhada diversas vezes ao longo do Ensino Fundamental I, e é esperado 

que os alunos alcancem níveis de complexidade crescentes durante o processo.  
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A título de exemplo, tomemos a habilidade (EF15AR06) - “Dialogar sobre a sua criação e as dos 

colegas, para alcançar sentidos plurais”. Este material tem como proposta que a roda de conversa seja 

trabalhada como uma atividade recorrente ao longo de todo o ciclo. Aos poucos, sugerimos que a roda 

de conversa inclua também a feitura de um diário de bordo, em que constem registros em forma de 

desenhos, de palavras, e finalmente de frases que sintetizem a experiência da aula. A expectativa é 

que a turma pratique semanalmente o diálogo sobre suas criações; aos poucos, será mais fácil ouvir e 

ser ouvido, relacionar propostas artísticas diferentes, retomar experiências das aulas anteriores para 

atribuir novos significados à atividade do dia. Assim, estudantes do 5º ano já terão conquistado um 

grau de abstração mais complexo no alcance de sentidos plurais. 

Cabe ressaltar que esse aprendizado está diretamente ligado ao papel do docente, que é 

responsável por orientar a criação, a fruição e a contextualização das obras apresentadas, além de 

mediar as reflexões geradas ao longo da prática, potencializando as percepções individuais e fomen-

tando sua socialização. 
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Atividades recorrentes na sala de aula 

Neste item, apresentamos algumas sugestões de atividades que podem ser feitas de forma 

recorrente em sala de aula e que favorecem o aprendizado em Arte. 

Realização de brincadeiras tradicionais como forma de aquecimento 

As brincadeiras sugeridas podem ser realizadas com o objetivo de retomar as aprendizagens e 

reflexões realizadas nas aulas anteriores de maneira coletiva e lúdica. Para isso, propomos aqui alguns 

jogos conhecidos que podem ser adaptados para trabalhar as questões das aulas de Arte; você pode 

também selecionar jogos com os quais tenha familiaridade, e transformá-los para a mesma finalidade. 

• Mímica: Dois times se reúnem e anotam em tiras de papel palavras relacionadas com os 
temas trabalhados em aula. Você pode propor temas como: “artistas estudados”; “obras 
estudadas”; ou deixar o tema livre, desde que relacionado com as aulas anteriores de Arte. 
Uma pessoa do time oponente sorteia uma das palavras e deve, usando somente a expres-
são corporal, fazer o seu grupo adivinhar a palavra. Você pode estabelecer um tempo por 
rodada de adivinhação, por exemplo, dois minutos. Se o grupo adivinhar a palavra no 
tempo dado, pontua; se não adivinhar, o grupo oponente pontua. 

• Adivinhação com desenhos: Este jogo é semelhante ao da mímica, mas ao invés de usar a 
expressão corporal para representar o artista, conceito, ou obra sorteado, o jogador tem 
o desenho como recurso para fazer os colegas adivinharem a palavra. Sua preparação é 
idêntica: dois times se reúnem e anotam em tiras de papel palavras relacionadas com os 
temas trabalhados em aula. Você pode propor temas como: “artistas estudados”; “obras 
estudadas”; ou deixar o tema livre, desde que relacionado com as aulas anteriores de Arte. 

É interessante deixar que o jogador que sorteou a palavra faça os seus desenhos na lousa, 
para que os estudantes experimentem um suporte de tamanho grande e para que se apro-
priem deste recurso, geralmente utilizado apenas pelo professor. Os estudantes que esti-
verem desenhando não podem falar ou fazer gestos. Você pode estabelecer um tempo 
por rodada de adivinhação, por exemplo, dois minutos. Se o grupo adivinhar a palavra no 
tempo dado, pontua; se não adivinhar, o grupo oponente pontua. Uma variação possível 
é permitir que representantes dos dois grupos desenhem ao mesmo tempo e o grupo que 
acertar o que está sendo representado primeiro pontua. 

• Adivinhação musical: existem algumas maneiras possíveis de jogar este jogo. Uma delas é 
a tradicional: um participante escolhe uma palavra de uma canção que conheça. Os outros 
precisam cantar uma canção em que essa palavra apareça. Quem conseguir primeiro ga-
nha um ponto!  

Outra maneira é utilizando as músicas já trabalhadas em sala. Um participante pensa em 
uma música já trabalhada, valendo inclusive as instrumentais, sem letra. Ele deve dizer 
duas palavras que, para ele, estejam relacionadas à música. Os demais participantes ten-
tam adivinhar qual é a música que ele está pensando. Na hora de adivinhar, podem dizer 
o seu nome ou cantarolar a sua melodia. Se estiver muito difícil, você pode ir permitindo 
que quem escolheu a obra diga mais palavras relacionadas à ela. 



 

 

Material Digital do Professor 

Arte – 5º ano 

Plano de desenvolvimento – Orientações gerais 

Prática de releitura 

Selecione uma obra que já foi fruída e analisada coletivamente, e mobilizou o interesse da 

turma. É interessante praticar este exercício partindo de obras das diferentes linguagens trabalhadas 

ao longo do material. Após a fruição e a reflexão sobre a obra, proponha aos estudantes que expres-

sem o que sentiram ou pensaram a partir dela criando uma nova obra. A regra é que a turma experi-

mente a criação em uma mesma linguagem, diferente da original. A linguagem será estabelecida por 

você, ao propor o exercício. Por exemplo: se a obra inicial selecionada for uma fotografia, você pode 

propor que os alunos criem uma dança, ou uma cena teatral, ou uma canção. A atividade pode ser 

feita individualmente ou em grupos, dependendo da obra e da linguagem artística escolhida. 

Dois extremos devem ser evitados: que a nova obra fique excessivamente colada na original, 

ou que a perca de vista completamente. O objetivo é que a obra produzida dialogue com a obra dis-

paradora. Uma das maneiras de estimular essa relação complexa é valorizar as especificidades da lin-

guagem artística proposta por você. Quando respondemos a uma fotografia com uma dança, por 

exemplo, as próprias características da dança se impõe. A fotografia é parada, e a dança é movimento. 

A fotografia é em duas dimensões, e a dança ocorre em três dimensões. Uma coreografia, mesmo que 

sem música, produz sonoridades (os pés no chão, o atrito entre corpos, a respiração). Todos os ele-

mentos específicos da linguagem podem ser explorados para remeter, comentar, variar, negar dados 

da fotografia. 

É importante socializar as produções dos alunos ou dos grupos e valorizar (nos momentos de 

avaliação e roda de conversa) as diferentes maneiras pelas quais a obra disparadora foi abordada. Você 

pode aproveitar para aprofundar a reflexão sobre as particularidades e pontencialidades das duas lin-

guagens artísticas em questão: a da obra disparadora e a linguagem das obras criadas em aula. 

Roda de conversa 

Após cada encontro, reúna a turma em uma roda e incentive a reflexão sobre as atividades 

vivenciadas. Você pode trazer um caderno grande que sirva como diário de bordo. Se possível, dispo-

nibilize diferentes materiais para os alunos (canetas, lápis de cor, giz de cera). Ao longo da conversa, 

os alunos poderão registrar suas impressões através de desenhos, e também escrever palavras soltas 

ou frases curtas que sintetizem a experiência.  

Uma possibilidade é combinar que, a cada semana, um estudante fique responsável por pro-

duzir no diário de bordo um desenho ou um parágrafo curto que resuma as atividades praticadas na 

aula e as reflexões surgidas na roda. Isso incentiva o aluno a exercitar seu poder de síntese. O desenho 

ou o texto será socializado na próxima roda de conversa, para que a turma acompanhe de que maneira 

cada um conseguiu formular suas impressões sobre a aula anterior. 
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Para mais reflexões acerca da roda de conversa, você pode consultar o texto sobre essa ativi-

dade no item “Acompanhamento do aprendizado dos alunos”. 

 

  



 

 

Material Digital do Professor 

Arte – 5º ano 

Plano de desenvolvimento – Orientações gerais 

Gestão da sala de aula 

Orientações para gestão de atividades em espaços da escola que não a sala  

de aula 

Esta coleção trabalha com o conceito de escola ampliada. Ele propõe que os estudantes se 

apropriem de espaços escolares como espaços de criação e de exposição de suas criações, que podem 

ser o pátio, a cantina, o jardim, a quadra esportiva. Essa experimentação está prevista na BNCC e pode 

ser feita de maneira colaborativa e criativa. 

Algumas sugestões para viabilizar esta prática: 

Pratique o diálogo 

A utilização de espaços alternativos não é regra para todos os componentes curriculares nem 

para todos os professores. Pode ser que sua escola já esteja familiarizada com esse tipo de prática; 

mas talvez seja necessária uma construção coletiva para que as atividades artísticas preencham os 

espaços da escola sem entrar em conflito com as demais atividades do cotidiano escolar. 

A sugestão é que você converse com a coordenação antes de iniciar esses procedimentos. Em 

alguns casos (por exemplo: o uso da quadra), é o caso de reservar o espaço com antecedência. Algumas 

escolas utilizam formulários de reserva, em outras trata-se de conversar com antecedência com o res-

ponsável pelo espaço (no caso da quadra, os docentes de Educação Física).  

Também é importante comunicar os demais colegas. Você pode colocar essa pauta nas reuni-

ões, mas também fazer uso da sala dos professores como espaço de troca. Vale também conversar 

com as pessoas responsáveis pela cantina, secretaria escolar, portaria, etc. É importante deixar claro 

que as atividades de Arte não pretendem atropelar os processos dos demais componentes. Elas carre-

gam a possibilidade de deixar a escola mais viva, alegre e participativa. 

Experimente os espaços gradativamente 

A prática artística fora da sala de aula pode ser muito alegre e prazerosa. É interessante que os 

estudantes conquistem gradativamente novos espaços, que lhes tragam desafios e estímulos diferentes.  

Você pode, por exemplo, reservar 10 minutos da aula para uma atividade fora da sala de aula. 

Na semana seguinte, a atividade pode durar 20 minutos, até que as crianças consigam manter-se con-

centradas nesse espaço durante toda a aula. 

Assim como o tempo pode aumentar aos poucos, também o espaço pode ser ampliado. A pri-

meira atividade fora de sala de aula pode ser feita em uma parte específica do pátio, definida por um 

enunciado de jogo (“só vale desta coluna até a cantina”, por exemplo). Aos poucos, a turma terá auto-

nomia para se distribuir por todo o pátio, sem perder o foco do exercício. 
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Aproveite para socializar as produções 

Fora da sala de aula, as produções frequentemente tornam-se públicas. Professores, funcio-

nários e estudantes de outras turmas provavelmente vão passar por perto durante a atividade, assistir 

e comentar o que virem. É interessante que a presença desses espectadores seja incorporada na ativi-

dade. Quando os estudantes tiverem sínteses parciais para apresentar, é possível inclusive divulgar 

apresentações para a comunidade escolar. 

Orientações para gestão de visitas planejadas 

A escola tem um papel muito importante na formação para a cidadania e democratizar o 

acesso aos bens culturais da cidade faz parte desse processo. Existem diversos obstáculos para essa 

prática, afinal, ela produz uma variação no contexto do cotidiano escolar. Mas é justamente isso que 

produz bons encontros. Seguem algumas sugestões para auxiliar na gestão das visitas planejadas: 

Fomente sua própria experiência cultural 

Para que você possa propor visitas à turma, o primeiro passo é conhecer os espaços que po-

dem receber essas visitas. Para isso, é interessante pensar em suas experiências de fruição artística 

como parte de seu trabalho como professor. É sabido que diferentes cidades têm diferentes ofertas 

de atividades, por isso é importante ampliar as possibilidades considerando o que está disponível na 

região. Museus e centros de cultura popular são locais muito importantes de serem visitados, assim 

como feiras de cultura regional e regiões de patrimônio histórico. 

Converse com a sua coordenação e com os colegas docentes 

Divida com a coordenação o desejo de organizar visitas planejadas. Exponha suas sugestões e 

explique de que maneira cada visita contribui para o processo de ensino-aprendizagem. Pode ser que 

a coordenadora ou o coordenador também tenha ideias valiosas de lugares para visitar. 

Converse também com os colegas docentes. É interessante que as saídas da escola sejam feitas 

com mais de um professor. Isso oferece mais segurança e apoio para lidar com as situações inespera-

das. Além disso, a participação de professores de diferentes componentes curriculares pode fornecer 

elementos para práticas interdisciplinares. O olhar para uma visita a partir de diferentes campos do 

conhecimento enriquece e traz complexidade ao universo cultural do estudante. 

Combine os detalhes da visita com o espaço e com os responsáveis pelos estudantes 

Uma vez que a coordenação e os colegas docentes estiverem de acordo com a visita, é impor-

tante acertar todos os detalhes com o espaço a ser visitado. Qual o melhor horário para a visitação? A 

visita é gratuita ou tem algum custo? É possível conseguir uma visita monitorada? Quantos estudantes 

podem ir em um dia? Como será feito o transporte das crianças até o local? Haverá pausa para lanche? 

São necessárias roupas adequadas para a visitação? 

De posse de todas essas informações, faça um documento de autorização com os detalhes 

da visita para que os responsáveis pelos estudantes possam ler e assinar. Você pode aproveitar os 
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espaços da reunião de pais e da Associação de Pais e Mestres para estabelecer um diálogo mais rico 

com os responsáveis pelos estudantes. É interessante que eles também compreendam a importância 

dessas visitas. 

Orientações para o uso de registros do professor na gestão da sala de aula 

O professor, geralmente, trabalha com diversas turmas semanalmente. São muitos estudantes 

diferentes, turmas com questões específicas, faixas etárias diversificadas. Fazer do registro uma prá-

tica cotidiana é uma ótima maneira de manter-se atento às particularidades de cada processo artístico 

e pedagógico. 

Caderno de anotações 

Uma boa estratégia é ter um caderno de anotações sobre a sua prática em sala de aula. Vale 

escolher um caderno leve, que caiba na sua bolsa ou mochila e não pese ao longo do dia. Se tiver um 

armário pessoal na escola, pode sempre guardá-lo ali. Você pode ter um único caderno com divisões 

para cada turma, ou um pequeno caderno para cada turma em que leciona. 

Esse caderno pode ser uma ferramenta bastante útil para o seu trabalho. Pratique a liberdade 

em seus registros, não censure suas observações: a ideia é que apenas você mesmo tenha acesso às 

anotações. Você pode utilizar palavras-chave, desenhos, abreviações; tudo o que lhe auxiliar a costurar 

os caminhos do processo. Suas anotações vão poder ajudá-lo a ter clareza sobre as sequências didáti-

cas que propõe e o ponto em que cada turma parou. 

Registros em outras mídias 

Além do caderno físico, você pode se valer de registros em outras mídias ou suportes. Foto-

grafar ou filmar atividades são boas maneiras de resguardar a memória dos processos. Esses registros 

em outras mídias podem (ao contrário do caderno) tornar-se produtos parciais a ser socializados com 

a comunidade escolar. Falaremos da relação com as tecnologias recentes em um próximo tópico. 

Orientações sobre gestão de sala de aula no que se refere à avaliação 

O processo é mais importante que o produto: esse é um mantra que vale ser repetido nas aulas 

de Arte. É comum que a relação do estudante com a instituição escolar seja excessivamente pautada 

na preocupação com a avaliação. A longo prazo, isso pode gerar sofrimento, competitividade exage-

rada, dificuldades com autoestima e desinteresse pelas atividades pedagógicas. Professores e respon-

sáveis, na medida do possível, podem tentar amenizar essa sensação de que a escola está ali para 

julgar e condenar. 

As aulas de Arte podem incentivar a colaboração e reduzir a competitividade. Diversas ativida-

des propostas na coleção são voltadas para o trabalho em grupo. Nestes casos, o exercício é criar co-

letivamente – cada estudante experimenta colocar suas ideias e acatar as propostas dos outros, para 

compor um todo potente. Vale reforçar que a avaliação de atividades coletivas passa, também, pela 

observação do modo de trabalho. Ouvir e ser ouvido é essencial. 
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Os estudantes também podem estabelecer parcerias ao realizar atividades individuais. Nesse 

caso, uma boa estratégia é chamar a atenção para as diferentes linguagens artísticas: um estudante 

pode ter facilidade para o desenho, outro para o canto ou para a expressão corporal. No ponto em que 

um estudante tem dificuldade, o outro pode ter facilidade e vice-versa. As trocas favorecem a apren-

dizagem de todos. 

A avaliação nunca é apenas do produto artístico, mas, sim, do desenvolvimento daquele 

estudante ao longo do bimestre. Valorizar o enfrentamento das dificuldades incentiva a turma a 

seguir crescendo. Um estudante que não se sente à vontade em experimentações de dança, por 

exemplo, pode aprender muito ao perceber que, pela prática cotidiana, seus movimentos se tor-

nam mais interessantes. 

Para mais sugestões sobre a condução de processos avaliativos, vá para o item “Acompanha-

mento do aprendizado”. 

Orientações sobre gestão de sala de aula no que se refere a práticas  

pedagógicas que envolvam recursos tecnológicos 

As novas tecnologias têm se tornado cada vez mais presentes no cotidiano das pessoas. Al-

gumas crianças pequenas aprendem a selecionar um vídeo de desenho animado no celular dos fa-

miliares antes mesmo de conseguir verbalizar claramente o que desejam assistir. O que faz parte da 

vida pode fazer parte da sala de aula, desde que de maneira estratégica e em prol dos processos de 

ensino-aprendizagem. 

Por outro lado, a disponibilidade de recursos tecnológicos ainda é bastante díspare nas escolas 

brasileiras, variando em cada escola e também de criança para criança. 

Conheça os recursos de que a escola dispõe e seus procedimentos de utilização 

É importante conhecer quais são os recursos tecnológicos de que a escola já dispõe. Existe um 

laboratório de informática? Um equipamento de som? Uma televisão ou projetor? A etapa seguinte é 

verificar quais são os procedimentos necessários para a sua utilização. Em algumas escolas, você pre-

cisa reservar a sala com computadores ou a televisão com antecedência. Às vezes, o equipamento de 

som fica guardado em um armário e é preciso pedir a chave para um funcionário específico. Também 

é importante saber como devolver o equipamento ou a sala.  

Em algumas atividades, os próprios estudantes serão incentivados a manipular determina-

dos equipamentos. Por exemplo: pode ser que em uma apresentação de dança, os próprios dança-

rinos saibam o momento certo de parar a música. Aproveite para trabalhar a autonomia e a respon-

sabilidade da turma. Os recursos da escola são públicos: é preciso cuidar bem deles para que todos 

possam utilizá-los.  

Oriente-os durante a utilização dos equipamentos e enfatize a importância de saber como de-

volvê-los. Por exemplo: desligar todos os computadores e as fontes após o uso; retirar o pen-drive do 
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equipamento de vídeo; enrolar bem o cabo do aparelho de som, etc. Esses pequenos cuidados facili-

tam o relacionamento com os colegas e com a instituição escolar e contribuem para que o uso desses 

recursos seja uma prática cotidiana. 

Conheça os recursos de que os estudantes dispõem 

Se não houver máquina fotográfica ou filmadora na escola para registrar as apresentações dos 

estudantes, você pode recorrer ao próprios estudantes. Qualquer ferramenta de registro pode cumprir 

essa função. Talvez alguns integrantes da turma (especialmente os mais velhos) tenham celulares com 

câmera, que podem fotografar, filmar e gravar áudios. Você pode sondar se esse recurso existe, e se 

os estudantes concordam em usá-lo e/ou compartilhá-lo nas aulas de Arte. 

É fundamental zelar para que não se crie uma competição a respeito de quem possui ou não 

possui determinados equipamentos. Pelo contrário: se um estudante coloca um equipamento à dis-

posição, ele pode ser compartilhado com aqueles que não têm esse recurso. Para isso, o cuidado pre-

cisa ser redobrado. É responsabilidade de todos cuidar daquele equipamento. Nos primeiros anos do 

Ensino Fundamental, provavelmente você sentirá mais segurança se ficar responsável pela manipula-

ção dos equipamentos tecnológicos. Progressivamente os estudantes podem desenvolver esse cui-

dado e autonomia. 

Experimente como lidar com seus próprios recursos 

É possível que você tenha um celular que possa filmar, fotografar e gravar áudios uu um equi-

pamento de som portátil, um gravador, uma máquina fotográfica, etc. Isso não quer dizer que seja 

uma obrigação disponibilizar esses recursos em sala de aula. Experimente como você se sente ao uti-

lizar equipamentos pessoais nas aulas. Avalie em que momentos faz sentido disponibilizar itens pes-

soais com as turmas. 

Por outro lado, pode ser um prazer filmar as apresentações dos estudantes. O material im-

presso traz sugestões inclusive de divulgação on-line de produções dos estudantes (lembrando que 

isso só deve ocorrer com o consentimento deles e de seus responsáveis). O registro e socialização 

das obras de arte produzidas ajuda a construir significado para o processo e alegria para o cotidiano 

da docência. 
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Projeto integrador 

Uma das marcas da contemporaneidade é a complexidade das relações sociais, econômicas, 

políticas e culturais. A escola, como instituição social responsável por promover o acesso ao conheci-

mento e o desenvolvimento de valores, necessita, cada vez mais, trabalhar de acordo com uma pers-

pectiva em que o conhecimento não seja apresentado de maneira compartimentalizada, e sim por um 

viés dialógico e interdisciplinar. 

Dessa maneira, a escola deve proporcionar ao aluno experiências mais amplas de ensino que 

venham ao encontro das inquietações e curiosidades das novas gerações. Alguns temas comumente 

relacionados a uma ou outra disciplina passam a ser vistos pelos educadores como uma possibilidade 

de trabalho conjunto e reflexivo. Nessa perspectiva, torna-se imprescindível que o processo pedagó-

gico se fundamente em um diálogo mais amplo, com o objetivo de reduzir e até mesmo de eliminar as 

barreiras entre as disciplinas. 

O trabalho com projetos em sala de aula é uma das modalidades de organização didática do 

trabalho docente, assim como as atividades recorrentes e as sequências didáticas. Os projetos se com-

põem como uma das estratégias pedagógicas que possibilitam o diálogo entre as diferentes áreas do 

conhecimento, rompendo com a fragmentação disciplinar. No contexto escolar, o tema do projeto 

pode ser sugerido pelo professor ou pelos próprios alunos. Em ambos os casos, o professor tem a 

responsabilidade, no seu papel de mediador, de conciliar os interesses de todos os participantes, pro-

porcionando a relação entre os conhecimentos prévios e aqueles que se espera construir, a relação 

entre os conteúdos e as habilidades de diferentes disciplinas, a construção do conhecimento, o desen-

volvimento do senso crítico, a ampliação das diversas habilidades dos alunos requeridas para os tra-

balhos em grupo, entre outros aspectos.  

Os projetos integradores propostos nos cinco volumes desta coleção permeiam o tema geral 

cooperação e têm como objetivos gerais propiciar aprendizagens que envolvam a associação entre 

conceitos, temas e habilidades de diferentes componentes curriculares e áreas de conhecimento. O 

que se pretende é favorecer a relação dos saberes dos alunos com as situações vivenciadas nas suas 

comunidades. A cada ano, propomos o trabalho com um único projeto que abranja habilidades de 

Língua Portuguesa, Matemática, História, Geografia, Ciências e Arte presentes no Plano de desenvol-

vimento. Além de abordar habilidades específicas das disciplinas, os projetos contribuem para o de-

senvolvimento das competências gerais apresentadas no documento Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC) – 3ª versão, do Ministério da Educação. São elas: 

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

6. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhe-
cimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do 
mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao seu projeto de vida pessoal, 
profissional e social, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsa-
bilidade. 

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. 
Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular – 3ª versão. p. 18-19. Disponível em: <http://basenacionalcomum.mec.gov.br/ 

images/BNCCpublicacao.pdf>. Acesso em: 10 dez. 2017. 
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A seguir, apresentamos o planejamento do projeto relativo ao 5º ano. 

Título: Um registro para o futuro 

Tema Herança cultural e histórica; expressão e comunicação. 

Produto final Mostra fotográfica “Um registro para o futuro” 

 

Justificativa 

A museóloga Maria de Lourdes Parreiras Horta (1999) identifica a educação patrimonial como 

processo permanente e sistemático de trabalho educacional, centrado no patrimônio cultural como 

fonte primária de conhecimento e enriquecimento individual e coletivo. Nessa perspectiva, o contato 

direto com as evidências e manifestações da cultura proporciona a formação integral dos indivíduos e 

a apropriação e valorização ativas de sua herança cultural. Trabalhar o tema patrimônio cultural na 

escola implica pensar o processo educativo em sua amplitude, propiciando o contato com a comuni-

dade na qual se insere, com as vivências e produções dos alunos. A educação patrimonial tem uma 

eficácia maior se realizada por meio da interdisciplinaridade.  

O projeto “Um registro para o futuro” incentiva os alunos a ouvir, tomar decisões, expressar e 

socializar ideias, seguir instruções e produzir diferentes gêneros textuais. Nas atividades propostas 

neste projeto, parte-se do pressuposto de que o passado constitui referencial imprescindível para o 

presente, e seu conhecimento possibilita entendimentos e percepção diferenciados do mundo. 

A elaboração deste projeto tem o aluno como protagonista, mediado por um professor que 

possibilite a produção de conhecimento e o estímulo ao desenvolvimento de valores como responsa-

bilidade, companheirismo e cooperação, tendo em vista os quatro pilares da educação, em consonân-

cia com o Relatório Internacional da Educação para o século XXI da UNESCO (DELORS, Jacques et al., 

1998), que destaca os seguintes objetivos: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver 

e aprender a ser. 

Objetivos 

• Apresentar a fotografia como forma de expressão, comunicação, fonte ou documento his-
tórico. 

• Ampliar as possibilidades de interação interlocutiva por meio da linguagem. 

• Propiciar o contato direto dos alunos com patrimônios materiais e imateriais, para apro-
ximá-los da herança cultural e valorizá-la. 

• Divulgar informações sobre a história e sobre formas de preservação do patrimônio cultu-
ral local. 

• Contribuir para a formação de cidadãos com caráter solidário, democrático e crítico. 
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• Desenvolver o espírito participativo e colaborativo como atitude positiva e enriquecedora 
na formação da cidadania. 

Expectativas de aprendizagem 

• Fazer uso – na leitura e na produção de textos – dos recursos linguístico-discursivos pró-
prios do gênero. 

• Utilizar estratégias e capacidades de leitura para construir sentidos sobre a narrativa 
lida/ouvida. 

• Realizar inferências sobre informações da narrativa, considerando o contexto em que foi 
produzida. 

• Utilizar procedimentos relacionados ao uso da linguagem oral, por exemplo: participar de 
discussões envolvendo o tema proposto no projeto e ouvir as opiniões dos colegas, consi-
derando-as ao expor as suas. 

• Conhecer patrimônios culturais da humanidade e investigar sua importância. 

• Difundir a valorização e a preservação do patrimônio cultural do lugar onde mora. 

• Compreender e vivenciar um trabalho de investigação pautado no diálogo com ênfase na 
observação e na experimentação. 

• Desenvolver e ampliar habilidades para expor ideias, realizar atividades com autonomia, 
bem como perceber a importância da socialização do conhecimento. 

O quadro a seguir destaca as habilidades descritas na BNCC – 3ª versão, relativas a cada disci-

plina, contempladas neste projeto. 

Habilidades em foco 

Disciplina Objetos de conhecimento Habilidade 

Língua Por-
tuguesa 

Constituição da identidade psi-
cossocial, em sala de aula, por 
meio da oralidade 

(EF05LP01) Participar das interações orais em sala de aula e em ou-
tros ambientes escolares com atitudes de cooperação e respeito. 

Regras de convivência em sala de 
aula 

(EF05LP03) Escutar, com atenção, falas de professores e colegas, 
formulando perguntas pertinentes ao tema e solicitando esclareci-
mentos sobre dados apresentados em imagens, tabelas e outros 
meios visuais. 

Seleção de informações (EF05LP09) Buscar e selecionar informações sobre temas de inte-
resse escolar, em textos que circulam em meios digitais ou impres-
sos, para solucionar problema proposto. 

Deduções e inferências de infor-
mações 

(EF05LP10) Inferir informações e relações que não aparecem de 
modo explícito no texto (recuperação de conhecimentos prévios, re-
lações causa-consequência etc.). 

Reflexão sobre o conteúdo temá-
tico do texto 

(EF05LP12) Identificar a ideia central do texto, demonstrando com-
preensão global. 

Formulário (EF05LP22) Preencher a informação solicitada em formulários des-
contínuos, impressos ou digitais, com vários campos e tabelas. 

Texto expositivo-informativo (EF05LP24) Produzir texto sobre tema de interesse, organizando re-
sultados de pesquisa em fontes de informação impressas ou digitais, 
incluindo imagens e gráficos ou tabelas, considerando a situação co-
municativa e o tema/assunto do texto. 
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Procedimentos linguístico-grama-
ticais e ortográficos 

(EF05LP25) Utilizar, ao produzir o texto, conhecimentos linguísticos 
e gramaticais: regras sintáticas de concordância nominal e verbal, 
convenções de escrita de diálogos (discurso direto), pontuação 
(ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação, dois-pon-
tos, vírgulas em enumerações), regras ortográficas. 

Matemática Leitura, coleta, classificação inter-
pretação e representação de da-
dos em tabelas de dupla entrada, 
gráfico de colunas agrupadas, 
gráficos pictóricos e gráfico de li-
nhas 

(EF05MA25) Realizar pesquisa envolvendo variáveis categóricas e 
numéricas, organizar dados coletados por meio de tabelas, gráficos 
de colunas, pictóricos e de linhas, com e sem uso de tecnologias di-
gitais, e apresentar texto escrito sobre a finalidade da pesquisa e a 
síntese dos resultados. 

História As tradições orais e a valorização 
da memória 
O surgimento da escrita e a no-
ção de fonte para a transmissão 
de saberes, culturas e histórias 

(EF05HI06) Comparar o uso de diferentes linguagens no processo de 
comunicação e avaliar os significados sociais, políticos e culturais 
atribuídos a elas. 
(EF05HI09) Comparar pontos de vista sobre temas que impactam a 
vida cotidiana no tempo presente, por meio do acesso a diferentes 
fontes, incluindo orais. 

Os patrimônios materiais e ima-
teriais da humanidade 

(EF05HI10) Inventariar os patrimônios materiais e imateriais da hu-
manidade e analisar mudanças e permanências desses patrimônios 
ao longo do tempo. 

Geografia Trabalho e inovação tecnológica (EF05GE06) Identificar e comparar transformações dos meios de 
transporte e de comunicação. 

Diferentes tipos de poluição (EF05GE11) Identificar e descrever problemas ambientais que ocor-
rem no entorno da escola e da residência (lixões, indústrias poluen-
tes, destruição do patrimônio histórico etc.). 

Ciências Instrumentos óticos (EF05CI13) Projetar e construir dispositivos para observação à dis-
tância (luneta, periscópio etc.), para observação ampliada de obje-
tos (lupas, microscópios) ou para registro de imagens (máquinas fo-
tográficas) e discutir usos sociais desses dispositivos. 

Arte Contextos e práticas (EF15AR01) Identificar e apreciar formas distintas das artes visuais 
tradicionais e contemporâneas, cultivando a percepção, o imaginá-
rio, 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. 

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

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

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. 

Arte e tecnologia (EF15AR26) Explorar diferentes tecnologias e recursos digitais (mul-
timeios, animações, jogos eletrônicos, gravações em áudio e vídeo, 
fotografia, softwares etc.) nos processos de criação artística. 
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Duração 

Cerca de 3 meses, dependendo da quantidade de etapas desenvolvidas semanalmente. 

Organização do espaço 

De início, o projeto pode se desenvolver na sala de aula, com variadas formações: com os alu-

nos em roda (para as atividades coletivas), em duplas, etc. 

A montagem da mostra fotográfica pode ser realizada no pátio, na quadra ou em outro local 

amplo disponível na escola. 

Material necessário 

Lápis, papel sulfite, cartolina, lápis de cor, tesoura, cola, fita adesiva; revistas, jornais e livros 

de Arte (ou similares, que contenham fotografias, pinturas, esculturas ou outras obras artísticas); 

computador com acesso à internet, se possível; máquina fotográfica ou aparelho eletrônico para foto-

grafar, filmar e gravar áudio; revelação/impressão de fotografias; projetor. 

Material específico para a construção da pinhole (dispositivo para registro de imagens), con-

forme escolha na etapa 4. 

Desenvolvimento 

Etapa 1 – Delimitação do problema a ser investigado 

Definir e delimitar o problema a ser investigado pelos alunos é a etapa central para a constru-

ção e o desenvolvimento de um projeto. Nesta proposta, uma questão que pode traduzir o problema 

pode ser: “Quais são os patrimônios culturais locais e como podemos cooperar com sua valorização e 

preservação?”. 

As questões disparadoras do projeto são fundamentais, tanto para instigar a curiosidade dos 

alunos como para fazer emergir os conhecimentos prévios da turma sobre o tema. Proponha pergun-

tas que permitam o relato de experiências pessoais e os convide a participar do projeto, por exemplo: 

“Vocês sabem o que é patrimônio cultural?”; “Alguém sabe dar um exemplo de patrimônio cultural?”; 

“Por que patrimônios culturais precisam ser preservados?”; “O que podemos fazer para ajudar a pre-

servar esses patrimônios?”; “Vamos conhecer patrimônios culturais locais?”. 

Como sugestão, apresentamos um texto sobre o tema que pode ser utilizado para promover 

essa primeira conversa com a turma: “Conheça as diferenças entre patrimônios materiais e imateriais”, 

do Portal Brasil. Disponível em: <http://www.brasil.gov.br/cultura/2009/10/conheca-as-diferencas-

entre-patrimonios-materiais-e-imateriais>. Acesso em: 25 jan. 2018. 
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Etapa 2 – Apresentação do projeto e do objetivo a ser alcançado 

Apresente o tema do projeto, que envolverá a construção da mostra fotográfica “Um registro 

para o futuro” sobre um patrimônio material local escolhido pelos alunos (na etapa 8), além de outros 

produtos que eles queiram, como uma apresentação de slides (a serem definidos na etapa 5). 

Com os alunos em roda, explique como o projeto será desenvolvido e elabore com eles um 

cartaz com os nomes das etapas, à medida que apresenta cada uma delas. Assim, ao longo das ati-

vidades previstas, todos poderão acompanhar o que foi feito e o que falta fazer para chegar ao pro-

duto final. 

Explique que, ao longo do projeto, todos poderão aprender mais sobre a história da fotografia, 

a pinhole, a evolução dos meios de comunicação, os patrimônios culturais da humanidade localizados 

no Brasil, os patrimônios materiais do lugar onde vivem, visando expressar sua visão e entendimento 

por meio da fotografia e outros recursos que desejarem. 

Etapa 3 – Compreensão da fotografia como fonte histórica e veículo de comunicação 

O objetivo desta etapa é conhecer alguns aspectos relacionados à história da fotografia, com-

preender o uso de fotografias como fonte e registro histórico e, também, como veículo de comunica-

ção. Para isso, sugerimos trabalhar inicialmente com um texto sobre a história da fotografia. Recomen-

damos o texto “175 anos de fotografia: conheça a história dessa forma de arte”, de Ana Nemes. Dis-

ponível em: <https://www.tecmundo.com.br/fotografia-e-design/60982-175-anos-fotografia-co-

nheca-historia-dessa-forma-arte.htm>. Acesso em: 24 jan. 2018. 

Antes da leitura, faça algumas perguntas para despertar o interesse da turma pelo tema: 

• Vocês gostam de observar fotografias? 

• Vocês gostam de fotografar? O que costumam fotografar? 

• O que as fotografias mostram? O que podemos aprender com elas? 

• Alguém conhece a história da fotografia? Vamos conhecer juntos? 

Faça uma leitura colaborativa do texto e proponha algumas questões para avaliar a compre-

ensão da turma sobre as informações contidas nele. Por exemplo: 

• Como eram as primeiras máquinas fotográficas? Como era o processo de captura da 
imagem? 

• Por que o texto afirma que “a fotografia deixou de ser apenas uma forma de guardar uma 
recordação especial para tornar-se um meio de comunicação à parte”? 
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Por fim, para explorar as histórias que as fotografias podem revelar, sugerimos fazer com os 

alunos a análise de algumas fotografias. Uma possibilidade é utilizar o texto e as imagens da reporta-

gem “Fotógrafo conta a história de vida das pessoas através de fotos das suas mãos”, do Portal Hype-

ness. Disponível em: <http://www.hypeness.com.br/2017/03/fotografo-conta-a-historia-de-vida-das-

pessoas-atraves-de-fotos-das-suas-maos/>. Acesso em: 24 jan. 2018. 

Etapa 4 – Construção de uma pinhole para registro fotográfico 

O objetivo desta etapa é que os alunos possam experimentar a construção de um dispositivo 

para registro de imagens para empregar na etapa 11. Para que a construção do dispositivo possa ser 

feita, é necessário escolher o projeto de elaboração da pinhole que se deseja seguir e providenciar com 

antecedência o material que será utilizado. Listamos, a seguir, algumas referências possíveis: 

• “Câmera pinhole de lata”. Disponível em: <http://www.manualdomundo.com.br/2012/ 
11/camera-fotografica-caseira-pinhole-de-lata/>. Acesso em: 13 dez. 2017. 

• “Como fazer: câmera de orifício (pinhole)”. Disponível em: <http://revistacres-
cer.globo.com/Revista/Crescer/0,,EMI1959-10524,00-COMO+FAZER+CAMERA+DE+ORI-
FICIO+PINHOLE.html>. Acesso em: 25 jan. 2018 

• “Como fazer sua própria câmera fotográfica”. Disponível em: <https://timfazciencia. 
com.br/para-saber-mais/como-fazer-sua-propria-camera-fotografica/> 

Inicie a atividade com a leitura compartilhada do texto sobre a construção da pinhole e verifi-

que se os alunos têm dúvidas sobre as instruções apresentadas. Divida as tarefas entre eles (cada trio 

de alunos pode ficar responsável por uma etapa, por exemplo) e oriente-os durante a construção do 

dispositivo. Auxilie-os, se necessário, na realização de algum procedimento mais complexo. 

Caso não seja possível a construção da pinhole, sugerimos apresentar aos alunos um vídeo 

para que eles possam conhecer o funcionamento desse dispositivo. Sugerimos o vídeo intitulado “Câ-

mera fotográfica pinhole de lata (experiência de física)”, do canal da equipe Manual do Mundo. Dispo-

nível em: <https://www.youtube.com/watch?v=Xt3Cdq0qOns>. Acesso em: 25 jan. 2018. 

Etapa 5 – Transformações nos meios de comunicação e escolha sobre o formato do produto final 

A fotografia vai ser uma das ferramentas utilizadas neste projeto e, portanto, deve fazer 

parte do produto final, como uma mostra fotográfica. Porém, como um dos objetivos do projeto é 

divulgar informações sobre a história e a preservação do patrimônio cultural local, além das foto-

grafias, é interessante que os alunos também possam escolher como desejam comunicar verbal-

mente suas descobertas. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Xt3Cdq0qOns
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A maneira como as pessoas se comunicam mudou muito desde a Antiguidade. Com o avanço 

da tecnologia, o surgimento dos computadores, da internet e dos celulares, as potencialidades da co-

municação e sua rapidez aumentaram consideravelmente. Para que os alunos possam tomar contato 

com a evolução dos meios de comunicação e refletir sobre algumas possibilidades, sugerimos abordar 

o tema por meio de vídeos e/ou textos. Sugestões que podem ser utilizadas para essa abordagem: 

• Vídeo “Since...”, de Cyril Calgaro e Arnaud Laffond, que mostra a evolução dos meios de 
comunicação. Disponível em: <https://vimeo.com/35781672>. Acesso em: 25 jan. 2018. 

• Reportagem “A comunicação virou objeto de estudo”, da revista Nova Escola. Disponível 
em: <https://novaescola.org.br/conteudo/3462/a-comunicacao-virou-objeto-de-es-
tudo>. Acesso em: 25 jan. 2018. 

Depois de conversar com a turma sobre a evolução dos meios de comunicação, proponha que 

os alunos escolham como será feita a comunicação verbal de suas descobertas no decorrer do projeto 

para os convidados que estarão presentes na mostra fotográfica. Para valorizar o uso da tecnologia, 

sugerimos elaborar uma apresentação de slides no computador para ser projetada e dar suporte à fala. 

Essa produção pode ser desenvolvida na etapa 15 do projeto. 

Etapa 6 – Pesquisa sobre os patrimônios culturais da humanidade situados no Brasil 

O objetivo desta etapa é que os alunos possam conhecer patrimônios culturais materiais e 

imateriais da humanidade situados no Brasil, possibilitando a criação de repertório e referência para a 

busca de patrimônios culturais no lugar onde moram. 

Inicie a exploração do tema, retomando a diferença entre patrimônio material e imaterial. De-

pois, apresente alguns dos elementos brasileiros inscritos nas listas do patrimônio cultural da humani-

dade da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), por exemplo: 

Patrimônio cultural material da humanidade 

• Cidade histórica de Ouro Preto, em Minas Gerais (1980). 

• O projeto urbanístico de Brasília (1987). 

• Centros históricos – de Olinda, em Pernambuco (1982); de Salvador, na Bahia (1985); de 
São Luís do Maranhão (1997); de Diamantina, em Minas Gerais (1999). 

• Praça de São Francisco, em São Cristóvão, Sergipe (2010). 

• Conjunto Moderno da Pampulha, em Belo Horizonte, Minas Gerais (2016). 

• Sítio arqueológico Cais do Valongo, na cidade do Rio de Janeiro (2017). 
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Patrimônio cultural imaterial da humanidade 

• Expressões orais e gráficas dos wajapis (2008). 

• Samba de roda do Recôncavo Baiano (2008). 

• Museu vivo do Fandango (2011). 

• Frevo (2012). 

• Roda de capoeira (2014). 

Promova uma pesquisa na internet (ou leve texto e imagens para apresentar aos alunos) sobre 

alguns dos patrimônios listados. Privilegie a leitura e a comparação de fotografias dos patrimônios 

materiais e peça aos alunos que selecionem fotografias durante a pesquisa para compor a exposição 

final. Sugestão de sites que podem ser acessados: 

• Elementos do Brasil inscritos nas Listas do Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade 
da UNESCO. Disponível em: <http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/culture/world- 
heritage/intangible-cultural-heritage-list-brazil/>. Acesso em: 25 jan. 2018. 

• Patrimônio Mundial no Brasil. Disponível em: <http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/ 
culture/world-heritage/list-of-world-heritage-in-brazil/#c1048555>. Acesso em: 25 jan. 
2018. 

Etapa 7 – Identificação de patrimônios materiais do lugar onde vivo 

Comece esta etapa relembrando os alunos sobre o que fizeram na etapa 6 e o que já sabem 

sobre patrimônios culturais. Ressalte a importância dos bens de valor artístico, histórico ou cultural do 

lugar onde os alunos moram e explique que nesta etapa eles vão fazer uma pesquisa sobre esse as-

sunto, de modo a identificar patrimônios materiais da região (Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste 

e Sul), do estado e do município onde vivem. 

Organize os alunos preferencialmente em duplas para que eles possam acessar à internet e 

fazer a pesquisa de informações. Caso o acesso não seja possível com todos os alunos, selecione pre-

viamente fotos e informações sobre diversos patrimônios e distribua-os para a turma. Uma boa fonte 

de consulta é o site do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – Iphan. (Disponível em: 

<http://portal.iphan.gov.br/>. Acesso em: 31 jan. 2018.) 
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Antes de iniciar a pesquisa, verifique se os alunos já visitaram ou conhecem alguns patrimônios 

e onde se localizam. Anote o que eles disserem na lousa. Oriente as duplas a registrar os dados mais 

importantes da pesquisa em uma folha de papel, para que possam compartilhá-los em uma conversa 

na sala de aula. Para definir e orientar a busca, entregue a cada dupla uma folha com a seguinte ficha: 

Pesquisa sobre patrimônios materiais 

Quais são os patrimônios materiais mais importantes da  
região (Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul) onde moro? Onde estão localizados? 

 

 

 

 

 

Quais são os patrimônios materiais mais importantes do estado onde moro? Onde estão localizados? 

 

 

 

 

 

Quais são os patrimônios materiais mais importantes do município onde moro? Onde estão localizados? 

 

 

 

 

 

De volta à sala de aula, registre com a turma em folhas de cartolina as respostas de cada per-

gunta, para que fiquem afixadas na sala de aula. 

Etapa 8 – Visita a patrimônios materiais do lugar onde vivo e escolha de um patrimônio para estudo 

aprofundado 

Organize uma ou mais visitas até a Secretaria da Cultura de seu município ou a Unidade de 

Preservação do Patrimônio Histórico (se houver), e também a patrimônios materiais locais (se possível, 

escolha os mais recorrentes na pesquisa que fizeram na etapa 7). Planeje as saídas de observação com 

o suporte da coordenação e com a autorização dos responsáveis pelos alunos. 
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Essas visitas têm como finalidade propiciar aos alunos o reconhecimento de determinados as-

pectos do seu espaço de vivência, ampliando a dimensão dos vínculos que os ligam a esses espaços. 

Também é objetivo desta etapa compreender e vivenciar o trabalho de investigação pautado no diá-

logo, com ênfase na observação e na experimentação. 

Antes e durante os passeios, oriente-os a perceber a preservação dos patrimônios (se estão 

degradados ou não, que tipo de degradação há: falta de pintura, deterioração de paredes, portas, ja-

nelas, entre outros). Pergunte o que sabem sobre a história deles, instigue-os a pensar há quanto 

tempo eles compõem aquele espaço. Dependendo dos locais visitados, é possível agendar visitas gui-

adas. Leve pelo menos uma máquina fotográfica (ou aparelho eletrônico que possa fotografar) para 

que os alunos façam registros visuais. Solicite, também, que eles anotem aquilo que considerarem 

mais interessante durante as visitas. 

De volta à sala de aula, depois de cada visita, questione os alunos sobre o que observaram e 

registre na lousa os comentários. Organize-os em duplas e proponha que cada dupla escreva, em uma 

folha de papel, um relato sobre o passeio e a observação realizada. Durante a escrita do texto, circule 

pela sala e faça perguntas e intervenções pertinentes ao tema, de modo a ajudá-los a desenvolverem 

suas próprias ideias. Aproveite para orientá-los na revisão do texto. 

Depois de visitar e conhecer diversos patrimônios materiais do município onde moram, os alu-

nos podem escolher, com mais propriedade e interesse, um patrimônio para pesquisar detalhada-

mente no decorrer das etapas seguintes. Faça uma lista, ditada por seus alunos, dos patrimônios que 

conheceram, e peça que escolham, por meio de votação, qual desses patrimônios eles gostariam de 

estudar mais profundamente. 

Etapa 9 – Pesquisa com moradores sobre a história do patrimônio escolhido 

Converse com a turma sobre as diversas maneiras de estudar o patrimônio selecionado: pes-

quisa em livros ou na internet, em entrevistas ou visitas ao local. Motive os alunos a participar com 

sugestões.  

Explique que, inicialmente, eles farão uma pesquisa com a comunidade local para coletar in-

formações sobre a história do patrimônio escolhido. Essa atividade propicia a articulação e a exposição 

de ideias próprias, a realização de atividades com autonomia, bem como a percepção da importância 

da socialização do conhecimento. Os entrevistados podem ser moradores antigos do bairro, familiares 

ou outras pessoas com quem os alunos convivam. Cada aluno pode entrevistar quantas pessoas quiser. 
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A seguir apresentamos uma sugestão de questionário que pode ser adaptado de acordo com 

o interesse dos alunos. 

Questionário para entrevista sobre a história do [nome do sobre a história do patrimônio escolhido] 

Dados do entrevistado 

• Sexo: □ masculino           □ feminino 

• Idade: □ até 20 anos       □ de 21 a 40 anos     □ de 41 a 60 anos    □ mais de 60 anos 

• Há quanto tempo reside no município:    □ menos de 10 anos        □ mais de 10 anos 

Perguntas sobre o patrimônio escolhido 

1.    Você conhece o [nome do patrimônio escolhido]? 

□ Sim      □ Não 

Caso a resposta à pergunta 1 seja “Não”: 

2.    Gostaria de conhecer? 

□ Sim      □ Não 

(Agradecimento pela participação e término da entrevista.) 

Caso a resposta à pergunta 1 seja “Sim”: 

2.   Você sabe quando o [nome do patrimônio escolhido] foi construído? 

□ Sim. Quando? ____________________________ □ Não 

3.   Você sabe quem construiu o [nome do patrimônio escolhido] e por quê? 

□ Sim Quem? ______________________________ □ Não 

Explicação: _____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4.   Que outras informações você sabe sobre a história do [nome do patrimônio escolhido]? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

5.   Você acha importante o [nome do patrimônio escolhido] ser preservado? Por quê? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

(Agradecimento pela participação e término da entrevista.)  
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Combine uma data para que todos os alunos levem os questionários preenchidos e oriente-os 

a organizar os dados coletados, com ou sem uso de tecnologias digitais. Por fim, peça que escrevam 

um texto sobre o resultado da pesquisa, indicando o que aprenderam sobre a história do patrimônio 

pesquisado por meio das entrevistas. 

Etapa 10 – Pesquisa na internet sobre a história do patrimônio escolhido 

Leve os alunos ao laboratório de informática da sua escola para levantar todos os dados dis-

poníveis sobre o patrimônio elencado e organize-os em duplas. Oriente-os no trabalho de pesquisa, 

colaborando na consulta e seleção do material encontrado, como fotos antigas e atuais do local para 

comparação. Caso não seja possível o acesso à internet com todos os alunos, selecione previamente 

informações mais detalhadas sobre o patrimônio e distribua para a turma. Utilize a ficha a seguir para 

norteá-los na pesquisa. 

Pesquisa sobre o patrimônio _________________________________________ 

Endereço (onde está localizado) 

 

Data de construção 

 

Finalidade (por que foi construído, o que ou quem homenageia, entre outros) 

 

 

 

 

Outras informações relevantes sobre sua história 

 

 

 

 

Situação atual de preservação (bem/pouco conservado, com/sem pichação, precisa ou não de restauro etc.)  

 

 

 

 

De volta à sala de aula, proporcione a socialização e a análise das anotações que fizeram. 
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Etapa 11 – Expressão pessoal sobre o patrimônio escolhido por meio da fotografia 

O objetivo desta etapa é que os alunos possam expressar por meio da fotografia algo marcante 

sobre o que pesquisaram e aprenderam sobre o patrimônio escolhido. Para despertar o olhar da turma 

sobre essa manifestação artística, sugerimos a leitura do texto “Eustáquio Neves: ‘A fotografia foi o 

lugar mais confortável que encontrei para me expressar’”, de Cassiano Viana. Disponível em: 

<http://www.itaucultural.org.br/eustaquio-neves-a-fotografia-foi-o-lugar-mais-confortavel-que-en-

contrei-para-me-expressar>. Acesso em: 25 jan. 2018. 

Organize uma nova visita ao patrimônio escolhido, informando à administração do local sobre 

o projeto em questão, e cuidando dos trâmites necessários para que os alunos possam permanecer 

um tempo razoável para observar e fotografar à vontade. Caso seja possível, organize uma visita guiada 

e solicite todos os materiais disponíveis sobre o patrimônio para distribuir aos alunos: folhetos, revis-

tas, planta, fotos antigas e atuais, etc.  

Leve a pinhole (caso tenha sido construída) e pelo menos uma máquina fotográfica (ou apare-

lho eletrônico que possa fotografar, como um celular) para que cada aluno possa fazer pelo menos um 

registro fotográfico pessoal sobre o patrimônio: pode ser uma foto ampla que mostre todo o patrimô-

nio, ou apenas um detalhe que chamou a atenção do aluno, por exemplo.  

Ajude-os também a chegar em um consenso sobre o local em que desejam posicionar a pinhole 

para registrar a foto coletiva da turma. Lembre-se de deixar o furo da pinhole aberto por cerca de 10 

segundos em local de grande luminosidade e cerca de 40 segundos em local de pouca luminosidade. 

De volta à escola, providencie a revelação ou a impressão das fotografias. Se for necessário, 

faça uma seleção prévia do material junto com os alunos, para viabilização do projeto. Garanta que 

pelo menos uma fotografia de cada aluno seja revelada ou impressa. A escolha deve ser de cada 

aluno. Você pode auxiliá-los a decidir por uma ou outra fotografia por meio de algumas perguntas, 

por exemplo: 

• Por que você escolheu essa fotografia?  

• O que mais chamou sua atenção nessa fotografia?  

Etapa 12 – Diálogo sobre as criações fotográficas 

Leve as fotografias reveladas ou impressas para a sala de aula e disponha os alunos em roda, 

entregando cada fotografia ao aluno que a produziu. O objetivo é que os alunos possam dialogar sobre 

suas criações e as dos colegas, para alcançar sentidos plurais. 

Peça a cada um para explicar como fez a fotografia, o motivo de ter feito a fotografia de perto 

ou de longe, se quis evidenciar algum detalhe, o que ele quis representar com ela e qual mensagem 

espera que as pessoas recebam ao observarem-na. 
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Promova também uma conversa sobre a fotografia da turma feita com a pinhole. Algumas per-

guntas que podem promover esse diálogo: 

• A fotografia retrata quais aspectos do patrimônio? 

• O que vocês esperam que as pessoas percebam nessa fotografia? 

• Vocês gostaram do resultado que obtiveram? Por quê? 

Recolha as fotografias e guarde-as para as etapas posteriores. 

Etapa 13 – Escrita das legendas das fotografias 

Leve todo o material fotográfico produzido e pesquisado durante o projeto, além de revistas, 

jornais e livros de Arte (ou similares, que contenham fotografias, pinturas, esculturas ou outras obras 

artísticas). 

Separe os alunos em quartetos, entregue o material de referência e peça que observem as 

legendas das imagens (assim, eles poderão se familiarizar com o estilo das legendas e observar como 

são escritas). 

Peça que apontem características linguísticas próprias das legendas e registre-as na lousa, tais 

como: textos curtos e descritivos; em caso de obras de arte, informações sobre o artista, a data, o 

local, o material e a técnica empregados na confecção da obra, além de suas dimensões. 

Distribua as fotografias pesquisadas durante o projeto entre os grupos e peça que escrevam 

as legendas em uma folha de papel, incluindo, se possível, o nome do fotógrafo, a data e o local onde 

a fotografia foi feita. Transcreva as legendas na lousa e faça uma revisão coletiva, levando em conta a 

clareza do texto e a relação com a fotografia legendada.  

Depois, oriente os alunos a produzir as legendas das fotografias que eles fizeram, procedendo 

de maneira parecida. Lembre-os de incluir o nome do patrimônio, o nome do aluno, a data e o local. 

Dependendo do patrimônio escolhido, verifique a necessidade de incluir informações adicionais, como 

as dimensões do patrimônio ou a escala empregada na fotografia. 

Faça uma revisão coletiva dos textos das legendas e guarde todo o material para que os alunos 

possam organizar a mostra fotográfica. 

Etapa 14 – Organização da mostra fotográfica “Um registro para o futuro” 

Escolha um local na escola que possa abrigar o painel fotográfico. Com base nas dimensões do 

espaço disponível, providencie cartolinas ou outro material para servir de suporte para a montagem 

do painel dos alunos. Caso tenha sido prevista a produção de algo no computador (por exemplo, os 

slides para dar suporte à fala), planeje uma boa maneira para expor também esse conteúdo junto com 

a mostra fotográfica. 

Exponha todo o material produzido na etapa 13 de modo que possa ser apreciado pelos alu-

nos. Sugerimos que essa atividade seja feita em um local amplo, como o pátio ou a quadra da escola. 
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Verifique com os alunos se querem fazer alguma modificação nas legendas e oriente-os na alteração 

dos textos, se necessário. 

Depois, peça para organizarem todas as fotografias (tanto as pesquisadas quanto as produzi-

das) sobre o suporte (cartolina ou outro), seguindo algum critério de escolha deles. Explique que o 

posicionamento das fotografias também será importante para o público que observará a mostra. Uma 

pergunta que pode orientar essa escolha é: “Qual é a história que queremos contar?”. 

Inicialmente, as fotografias e legendas devem ser dispostas sem colagem, para que se possa 

visualizar sua disposição. Depois de decidida a posição final de cada elemento, ajude os alunos a fixá-

los usando cola ou fita adesiva. O suporte ainda pode ser decorado com outras informações que re-

metam ao trabalho, como desenhos, palavras, frases ou textos. 

Etapa 15 – Conversa sobre a preservação do patrimônio e preparação para a apresentação oral 

Todo patrimônio está sujeito a passagem do tempo, as intempéries da natureza, as eventuais 

depredações e o descaso do poder público. Esses são desafios permanentes para se preservar e divul-

gar o patrimônio. Para estimular a conscientização e a formação da cidadania, exponha todo o material 

produzido durante o projeto no pátio, na quadra ou outro local amplo e convide os alunos a refletir e 

conversar sobre formas de preservar esse patrimônio. Durante a abordagem, explique que a preser-

vação está vinculada ao valor social, cultural e simbólico que a sociedade atribui a esse bem no pre-

sente. Organize com os alunos algumas frases, escritas em cartazes, que incentivem a divulgação e a 

preservação desse patrimônio para serem expostas junto com as fotografias. 

Oriente-os também a preparar um texto com explicações sobre o que fizeram para apresentar 

oralmente no dia da mostra. Organize-os em grupos, de modo que cada grupo fique responsável por 

explicar algumas etapas desenvolvidas no projeto. Guie-os também na elaboração de uma apresenta-

ção de slides no computador para ser projetada e dar suporte à fala (caso tenha optado por essa abor-

dagem, sugerida na etapa 5). Os alunos devem escrever: um slide para a introdução do tema; alguns 

slides para abordar o que foi feito nas etapas do projeto e o que se deseja comunicar aos convidados 

sobre as fotografias produzidas; um slide para encerrar a apresentação. 

Etapa final – Organização e apresentação para o público 

Sugerimos que todo o material produzido (fotografias, cartazes e apresentação de slides) com-

ponham a mostra que será visitada por pais ou responsáveis, alunos e funcionários da escola e, se 

desejar, toda a comunidade local. Se necessário, planeje a ordem de apresentação dos trabalhos, onde 

e como serão exibidos. 

Na sala de aula, oriente os alunos na elaboração do convite que será enviado aos pais ou res-

ponsáveis e em como divulgar o projeto para a comunidade escolar. No dia da mostra, escolha alguns 

alunos para fazer a abertura do evento. 
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Avaliação e finalização 

A avaliação deve ser contínua e formativa, de acordo com os objetivos previstos no projeto. 

Após a exposição dos trabalhos para familiares e comunidade escolar, oriente a turma a pro-

duzir dois relatórios: o primeiro, elaborado em grupos, narrando a experiência do trabalho com as 

pesquisas, as saídas para visitar os patrimônios selecionados, a construção da pinhole, as fotografias 

feitas, a exposição etc.; o segundo, individual, de modo que cada aluno descreva a experiência vivida 

nas diferentes etapas do projeto e as aprendizagens construídas. 
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Acompanhamento do aprendizado dos estudantes 

O acompanhamento da aprendizagem em Arte deve levar em conta as especificidades do com-

ponente curricular e as diferentes abordagens que se pode ter em relação à avaliação na área. As 

orientações a respeito da avaliação em Arte no Manual do Professor impresso são de extrema rele-

vância para que se acompanhe os diversos aspectos do aprendizado dos estudantes. 

O acompanhamento deve ser constante e considerar a diversidade de momentos que as aulas 

e atividades propiciam, entre eles, o fazer, que envolve a produção das formas artísticas, a leitura, que 

envolve a aprendizagem da experiência estética, e a contextualização, que busca explorar as múltiplas 

relações da arte com diferentes contextos. 

Existe um dado poético a respeito da Arte: como ela inclui quatro linguagens diferentes, difi-

cilmente um estudante terá como ponto de partida apenas facilidades ou apenas dificuldades. Um 

aluno pode desenhar com facilidade, mas ter dificuldades para executar movimentos de dança. Outro 

pode adorar criar cenas teatrais, mas não se dar bem com exercícios rítmicos. Reforçar a diversidade 

das habilidades trabalhadas nas aulas contribui muito para o dia a dia na sala de aula. Quando um 

estudante se sentir incomodado com algum obstáculo, vale lembrá-lo de suas aptidões para outra lin-

guagem artística ou outras atividades dentro da mesma linguagem. Incentive os estudantes a ajudar 

os colegas, na medida de suas possibilidades. 

Outra particularidade da Arte é a noção de “dom” que infelizmente a cerca. É comum que se 

afirme popularmente que alguém tem dom para pintar ou para tocar violão – dessa ideia surge a infe-

rência de que a grande maioria não tem o dom e nunca poderá fazer arte. Tente desconstruir essa 

crença com o grupo, caso ela se manifeste. Um bom artista adquiriu suas aptidões por meio de muito 

trabalho. Quando falamos em facilidades ou dificuldades em determinadas linguagens, elas são apenas 

o ponto de partida: pode ser que, ao longo dos anos, a dificuldade inicial seja enfrentada com tanto 

trabalho que aquela linguagem artística se torne um importante veículo de expressão do estudante. 

Ao acompanhar a aprendizagem dos estudantes, lembre-os de que a busca é superar a si 

mesmo. Se um estudante, por exemplo, encontra muita dificuldade em expressar-se através das artes 

visuais, a avaliação nunca se dará comparando-o com um colega com mais facilidade, e sim com o 

estágio em que ele mesmo se encontrava no bimestre anterior. É essencial que o estudante perceba 

os seus avanços – isso o estimula a seguir se desenvolvendo. 

O material digital traz ainda propostas de acompanhamento de aprendizagem voltadas espe-

cificamente para Arte e de acordo com as propostas da coleção. Essas propostas podem ser utilizadas 

o ano inteiro e com objetivos específicos de cada momento do curso. As propostas são: portfólio, sa-

rau, roda de conversa e autoavaliação. Existem outras formas de acompanhar o aprendizado dos es-

tudantes e sua experiência em sala de aula e vivência com cada turma pode trazer propostas que se 

adequem melhor ao contexto específico em que se encontrar. Ainda assim, as propostas oferecidas no 

material são maneiras de acompanhar o aprendizado que podem ser adaptadas à realidade de cada 

turma, enriquecendo o trabalho. 
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Alunos que necessitem de maior investimento para alcançar as aprendizagens esperadas po-

dem se beneficiar dessas propostas de avaliação como forma de pensar suas dificuldades e facilidades 

nas aulas – reforçando que a diversidade de linguagens artísticas torna possível o desenvolvimento de 

muitas habilidades –, rever aquilo que já produziu e rememorar o processo de produção, levando em 

consideração o que poderia fazer de diferente para tornar sua produção uma forma de expressão com 

a qual se sinta satisfeito e na qual desenvolva as habilidades esperadas. Também é um momento de 

refletir sobre as atitudes em sala de aula e como elas podem contribuir para o bom andamento das 

aulas e também para os resultados obtidos nas produções. 
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Fontes de pesquisa para uso em sala de aula ou para  

apresentar aos estudantes 

Para os estudantes 

Materiais pertinentes a todas as linguagens artísticas 

• Mapa do brincar. Disponível em: <http://mapadobrincar.folha.com.br/>. Acesso em: 19 
dez. 2017. 

Página que explora as brincadeiras praticadas no Brasil; sua história, suas variações por 
região. 

Artes Visuais 

• BJORK, Christina; ANDERSON, Llena. Linéia no jardim de Monet. São Paulo: Salamandra, 
2009. 

O livro acompanha a personagem Linéia desvendando a obra de Monet e as propostas dos 
impressionistas, de maneira lúdica e com muitas ilustrações. 

• SCOTT, McCloud. Desvendando os quadrinhos. São Paulo: Makron Books, 1995. 

Livro sobre quadrinhos escrito em forma de quadrinhos. O autor explora as potencialida-
des dessa linguagem artística e explica um pouco sobre os seus recursos particulares de 
expressão. Por sua complexidade, é mais adequado para as turmas de 4º ou 5º ano. 

• Pinacoteca de São Paulo. Disponível em: <http://museu.pinacoteca.org.br/>. Acesso em: 
19 dez. 2017. 

Página da Pinacoteca de São Paulo, que contém diversas informações sobre as exposições 
do museu e também oferece jogos que podem ser usados em sala de aula como recursos 
pedagógicos, na seção “Para aprender e se divertir”. 

Música 

• DINIZ, Edinha; BONITO, Ângelo. Crianças famosas: Cartola. São Paulo: Callis, 2009.  

A coleção Crianças Famosas narra a biografia de diversos artistas, de maneira lúdica e in-
teressante. Este livro fala do importante compositor brasileiro Cartola. Você também pode 
trabalhar com outros livros da mesma coleção, que inclui artistas acadêmicos e populares, 
nacionais e internacionais. 

• Hélio Ziskind. Disponível em: <www.helioziskind.com.br/>. Acesso em: 19 dez. 2017.  

Site oficial do músico e compositor Helio Ziskind. Contém canções, jogos e vídeos, entre 
outros materiais. 

• Palavra Cantada. Disponível em: <http://palavracantada.com.br/>. Acesso em: 19 dez. 2017. 

Página oficial do grupo Palavra Cantada. Você pode ouvir as canções organizadas nos dis-
cos e assistir aos videoclipes, além de se informar sobre a agenda de espetáculos. 
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Dança 

• BOGÉA, Inês. Contos da Dança. São Paulo: Cosac Naify, 2009. 

Esse livro narra as histórias de cinco coreografias muito conhecidas do balé clássico: “A 
menina mal olhada”, “Giselle”, “Coppélia”, “O lago dos cisnes” e “Petrouchka”. Inclui tam-
bém imagens de importantes montagens e uma pequena história da dança, tudo de ma-
neira poética e com ilustrações. 

• Antônio Nóbrega. Disponível em: <http://antonionobrega.com.br/site/>. Acesso em:  
19 dez. 2017. 

Página de Antônio Nóbrega, dançarino, músico e artista cênico de grande relevância para 
a história da arte no Brasil. Nóbrega pesquisa expressões tradicionais do Nordeste brasi-
leiro. 

• Lagartixa na janela. Disponível em: <https://lagartixanajanela.wordpress.com/>. Acesso 
em: 19 dez. 2017. 

Página do grupo Lagartixa na janela, dirigido pela artista e educadora da dança Uxa Xavier. 
Este coletivo experimenta práticas artísticas e pedagógicas no espaço urbano. O site inclui 
textos, fotos e vídeos de trabalhos coreográficos. 

Teatro 

• MACHADO, Maria Clara. A menina e o vento/Tribobó City. São Paulo: Companhia das Le-
trinhas, 2002. 

O livro reúne duas peças de uma das mais relevantes dramaturgas para o teatro infantil e 
infantojuvenil brasileiro. É possível encenar cenas das peças com as turmas. 

• Cia. Truks. Disponível em: <www.truks.com.br/videos>. Acesso em: 19 dez. 2017. 

Página da Cia. Truks, especialista em teatro de bonecos. Neste link você vai encontrar tre-
chos filmados de diversos espetáculos. 

• Pia Fraus. Disponível em: <http://piafraus.com.br/site/videos/>. Acesso em: 19 dez. 2017. 

Site da Pia Fraus, outra companhia muito importante no trabalho com o teatro de bonecos. 
Este link dá acesso a trechos filmados de espetáculos. 

Para o professor 

• ALVES, Rubens. Conversas com quem gosta de ensinar. São Paulo: Cortez, 1983. 

Um livro poético, em forma de conversa, que promove a reflexão sobre as indagações e as 
paixões que cercam seu ofício. 

• COELHO, Teixeira. O que é Ação Cultural. São Paulo: Brasiliense, 2001. 

Livro voltado para a compreensão da Ação Cultural enquanto trabalho de experimentação 
e de construção de sentido social para a arte. Apesar de se debruçar sobre práticas fora 
da instituição escolar, o livro ajuda a pensar (e problematizar) as práticas de ensino-apren-
dizagem da arte de maneira geral. 
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• CYTRYNOWICZ, Roney, CYTRYNOWICZ, Monica Musatti e XAVIER, Iara Rolnik. Dez roteiros 
a pé com crianças pela história de São Paulo. São Paulo: Narrativa Um, 2007. 

Um ótimo material para os professores da cidade de São Paulo planejarem seus percursos 
culturais. Para os professores das demais cidades, o livro pode fornecer um bom modelo 
de visitas lúdicas, que pode ser adaptado para o contexto de sua região. Material interes-
sante de ser trabalhado em parceria com História. 

• DESGRANGES, Flavio. A Pedagogia do Espectador. São Paulo: Hucitec, 2003. 

Material importante para pensar na fruição como dimensão do conhecimento do compo-
nente Arte. Voltado principalmente para a linguagem do teatro. 

• HUIZINGA, Johan. Homo Ludens. São Paulo: Perspectiva, 2007. 

O livro pensa o jogo como elemento fundamental para a compreensão de uma cultura. A 
arte é um dos aspectos culturais analisados pelo autor. Como o docente de arte frequen-
temente se utiliza de atividades lúdicas, o livro pode provocar boas reflexões. 

• MARQUES, Isabel A. Dançando na escola. São Paulo: Cortez, 2013. 

A autora Isabel Marques é uma referência no ensino da dança no Brasil. Formada em Pe-
dagogia pela Universidade de São Paulo, Mestre em Dança pelo Laban Centre for Move-
ment and Dance, trabalhou com Paulo Freire quando este era gestor da Secretaria da Edu-
cação do Município de São Paulo, implementando a dança no currículo oficial da cidade. 
No livro, reflete sobre o lugar da dança na escola. 

• ______. Ensino de dança hoje: textos e contextos. São Paulo: Cortez, 2011. 

Livro que pode auxiliar o professor a aprofundar a linguagem artística da dança no con-
texto da escola brasileira contemporânea. 

• PORCHER, Louis. Educação Artística: luxo ou necessidade? São Paulo: Summus, 1982. 

Reflexão sobre o sentido do trabalho com arte no contexto escolar. O livro discute a Edu-
cação Artística de maneira geral, e também cada linguagem com suas particularidades. 

• RILKE, Rainer Maria. Cartas a um jovem poeta. Porto Alegre: L&PM, 2013. 

Cartas escritas por um poeta que refletem, entre outros assuntos, sobre o ofício do ar-
tista. Material interessante para alimentar as reflexões do docente sobre sua área de 
conhecimento. 

• ZILBERMAN, Regina (org). A Produção Cultural para a criança. Porto Alegre: Mercado 
Aberto, 1982. 

O livro reúne artigos de especialistas em diferentes linguagens artísticas, que se pergun-
tam sobre a produção cultural voltada especificamente para a criança. 

• Instituto Jaques-Dalcroze. Disponível em: <www.dalcroze.ch/videos/>. Acesso em: 19 dez. 
2017.  

Página do Instituto Jaques-Dalcroze. Dalcroze foi um importante educador musical que 
atrelou o ensino da música ao trabalho corporal em sua metodologia. Este link direciona 
para a parte de vídeos, em que você pode ver diversos exercícios sendo praticados por 
crianças de diferentes faixas etárias.  
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• Museu de Arte da cidade de São Paulo Assis Chateaubriand (MASP). Disponível em: 
<https://masp.org.br/colaboracao-com-escolas>. Acesso em: 19 dez. 2017. 

Página do Museu de Arte da cidade de São Paulo Assis Chateaubriand. Neste link, profes-
sores podem propor diferentes formas de colaboração entre o museu e a escola. 

• Pinacoteca de São Paulo. Disponível em: <http://museu.pinacoteca.org.br/>. Acesso em: 
19 dez. 2017. 

Página da Pinacoteca de São Paulo. A seção “Textos educativos” oferece uma ampla reu-
nião de textos, em formato PDF, sobre educação no museu, história da arte e estética, 
leitura de imagem, visitas educativas, entre outros temas. 
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