
 

 

Material Digital do Professor 
2º bimestre – Quadro bimestral 

Arte – 5º ano 

Referência no ma-
terial didático 

Propostas de atividade Unidades temáticas Objetos de conhecimento Habilidades 

UNIDADE 1 
A ARTE QUE TRANS-
FORMA OS LUGARES 
 
Bloco 4 
Espaço e teatro 

Vamos começar 
Realizar um jogo de criação 
de fotografias teatrais de di-
ferentes espaços determina-
dos, relacionando espaço e 
teatro. 

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? 
Conhecer o espetáculo musi-
cal Canção dos Direitos da 
Criança, investigando sua ce-
nografia e refletindo sobre 
como o espaço cênico pode 
influenciar na movimentação 
do elenco. 
Conhecer e estudar a Decla-
ração Universal dos Direitos 
da Criança. 

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

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

Como é feita essa arte? 
Aprender alguns princípios e 
processos de criação ceno-
gráfica. 

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

Elementos da linguagem (EF15AR02) Explorar e reconhecer elementos constitutivos das artes 
visuais (ponto, linha, forma, cor, espaço, movimento etc.). 
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Vamos experimentar 
Criar o croqui de uma ceno-
grafia com inspiração na mú-
sica “Deveres e direitos”, que 
faz parte do álbum Canção 
de todas as crianças, de To-
quinho. 

Teatro Processos de criação (EF15AR21) Exercitar a imitação e o faz de conta, ressignificando obje-
tos e fatos e experimentando-se no lugar do outro, ao compor e ence-
nar acontecimentos cênicos, por meio de músicas, imagens, textos ou 
outros pontos de partida, de forma intencional e reflexiva. 

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

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

Música Contexto e práticas (EF15AR13) Identificar e apreciar diversas formas e gêneros de expres-
são musical, tanto tradicionais quanto contemporâneos, reconhe-
cendo e analisando os usos e as funções da música em diversos con-
textos de circulação, em especial, aqueles da vida cotidiana. 

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

  



 

 

Material Digital do Professor 
2º bimestre – Quadro bimestral 

Arte – 5º ano 

Referência no 
material didático 

Propostas de atividade Unidades temáticas Objetos de conhecimento Habilidades 

UNIDADE 1 
A ARTE QUE 
TRANSFORMA OS 
LUGARES 
 
Bloco 5 
Natureza ou inven-
ção? 

Vamos começar 
Coletar folhas de plantas e or-
ganizá-las de acordo com tipos 
de planta, formatos e cores. 
Criar um herbário com algu-
mas das folhas coletadas. 

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

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

Que arte é essa? 
Apreciar e contextualizar a 
obra de arte ambiental de 
Andy Goldsworthy. 
Conhecer outros artistas que 
trabalham com arte ambiental. 
Compreender o conceito de 
arte efêmera, relacionando-o 
com a arte ambiental. 

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

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

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

Como é feita essa arte? 
Investigar alguns princípios dos 
processos de criação de obras 
de arte ambiental. 

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

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

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

Vamos experimentar 
Criar uma mandala coletiva 
com as folhas coletadas anteri-
ormente, criando uma inter-
venção em algum espaço da 
escola. 

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

Materialidades (EF15AR04) Experimentar diferentes formas de expressão artística (de-
senho, pintura, colagem, quadrinhos, dobradura, escultura, modela-
gem, instalação, vídeo, fotografia etc.), fazendo uso sustentável de ma-
teriais, instrumentos, recursos e técnicas convencionais e não conven-
cionais. 
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Refletir sobre a possibilidade 
de registrar a obra ou não, a 
qual será efêmera. 

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

  



 

 

Material Digital do Professor 
2º bimestre – Quadro bimestral 

Arte – 5º ano 

Referência no 
material didático 

Propostas de atividade Unidades temáticas Objetos de conhecimento Habilidades 

UNIDADE 1 
A ARTE QUE 
TRANSFORMA OS 
LUGARES 
 
Conectando  
saberes 

A arte de fazer mapas 
Apreciar um mapa antigo, des-
tacando suas características ar-
tísticas. 
Criar, em dupla, o mapa de um 
lugar imaginário. 

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

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

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

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

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

 


