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ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

 

Local: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAÇADOR 

Ano/Turma: 2º ano Data de Realização das Atividades: 04/06 a 
12/06 

Carga Horária: 2h/aulas 

Componente Curricular Central: Arte Componente(s) Curricular(es) Participante(s): Professor(es): Denise Lourdes da Luz 

Tema Genérico do Plano de Aula: Mosaico 

Competências gerais / específicas a serem desenvolvidas neste plano (da Área ou Componente Curricular) 

 Explorar, conhecer, fruir e analisar criticamente práticas e produções artísticas e culturais do seu entorno social, 
dos povos indígenas, das comunidades tradicionais brasileiras e de diversas sociedades, em distintos tempos e 
espaços, para reconhecer a arte como um fenômeno cultural, histórico, social e sensível a diferentes contextos e 
dialogar com as diversidades. 

 Desenvolver o senso estético para reconhecer, fruir e respeitar as diversas manifestações artísticas e culturais, 
das locais às mundiais, inclusive aquelas pertencentes ao patrimônio cultural da humanidade, bem como 
participar de práticas diversificadas, individuais e coletivas, da produção artístico-cultural, com respeito à 
diversidade de saberes, identidades e culturas (Competência Específica de Linguagem). 

Objetos de Conhecimento: Elementos da linguagem 

Habilidades a serem desenvolvidas nesta aula (Códigos e Habilidades da Base Municipal de Caçador) 

   (EF15AR01) identificar e apreciar formas distintas das artes visuais tradicionais e contemporâneas 

(expressões artísticas como desenho, pintura, gravura, colagem, construções tridimensionais, modelagem, 

escultura, fotografia, vídeo, cinema e outros) local e/ou regional) cultivando a percepção, o imaginário, a 

capacidade de simbolizar e o repertório imagético. 

   (EF15AR04) Experimentar diferentes formas de expressão artística (desenho, pintura, colagem, quadrinhos, 
dobradura, escultura, modelagem, instalação, vídeo, fotografia etc.) 

Materiais, tecnologias e recursos utilizados 

 Computador, tablet, ou celular com acesso à internet, caderno de desenho, cola, lápis e papeis diversos  

 

Aplicação/Fixação: ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS - ALUNOS 

Mosaico 
O mosaico é um tipo de arte decorativa antiga, que consiste na união de diversas peças de diferentes cores para a 
formação de uma nova imagem. Ele existe há milhares de anos e é utilizado até hoje, feito com os mais distintos 

materiais, desde pedaços de vidro e ladrilhos até papel ou plástico. 

 
 

Paul Signac (1863-1935) 

 

 

 

 

 

Romero Brito  

Pintor, escultor, serígrafo e artista plástico brasileiro, consagrado no mundo inteiro pela sua arte pop. Romero Britto é 

conhecido como artista pop brasileiro, radicado em Miami. Suas obras caíram no gosto das celebridades por sua alegria 

e sua cor, ele também usa o mosaico como técnica em suas obras, utilizando diferentes materiais. 



 

 

 

ATIVIDADE:  

Os alunos irão elaborar, individualmente, um desenho em seu caderno ou folha. Fara um desenho 
do seu gosto, desenho, A seguir, oriente-os a cortar folhas de revistas velhas em pedaços bem 
pequenos e coloridos, separando-os, a seguir, por cores. Depois, eles devem passar a cola sobre o 
desenho e preencher os espaços com o papel picado. 
Modelos :  

 

   

 

 

 

 

 

 

 
Síntese/Avaliação 

 No retorno das aulas, apresentar o caderno com as perguntas e respostas sobre o mosaico ; 
 Atividade do nome com caneta hidrográfica (canetinhas) ou lápis de cor; 
 Produção artística, tema livre com a técnica do mosaico (utilizando caderno, cola e papel colorido); 

 Exposição das produções e diálogo sobre os processos de criação de cada estudante. 
 

Registro de Frequência 

 Texto informativo, questionário e registro do nome com mosaico: 1h/a 
 Produção individual tema livre: 1h/a 

 

Referencial 

  https://www.resumoescolar.com.br/redacao/mosaico/ 
 http://www.alex.pro.br/BNCC%20Arte.pdf 
 https://www.google.com/search?q=obras+de+romero+britto 
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