
 
 
 
 
 

Ano Letivo 

2020 

Plano de Ações 

ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

 

Local 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAÇADOR 

Ano/Turma Data de Realização das Atividades Carga Horária 

9º ANO  21/05 a 27/05 
28/05 a 03/06 

6  AULAS 

Componente Curricular Central: Componente Curricular Participante: Professor(es): 

Arte - Daniela da Silva 
Lígia Godoy 

Tema Genérico do Plano de Aula: 

                 Cubismo 

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

 Compreender as relações entre as linguagens da Arte e suas práticas integradas, inclusive aquelas 
possibilitadas pelo uso das novas tecnologias de informação e comunicação, pelo cinema e pelo audiovisual, nas  
condições particulares de produção, na prática de cada linguagem e nas suas articulações.  

 Mobilizar recursos tecnológicos como formas de registro, pesquisa e criação artística. 
 Analisar e valorizar o patrimônio artístico nacional e internacional, material e imaterial, com suas histórias e 

diferentes visões de mundo. 

Objetos de Conhecimento 

 Contextos e Práticas em Artes Visuais 

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

 

(EF69AR01) Pesquisar, apreciar e analisar formas distintas das artes visuais tradicionais e contemporâneas, 
em obras de artistas brasileiros e estrangeiros de diferentes épocas e em diferentes matrizes estéticas e 
culturais, de modo a ampliar a experiência com diferentes contextos e práticas artístico-visuais e cultivar a 
percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e o repertório imagético.  
(EF69AR02) Pesquisar e analisar diferentes estilos visuais, contextualizando-os no tempo e no espaço. (HISTÓRIA DA 
ARTE – ARTE MODERNA E CONTEMPORÂNEA. 
(EF69AR03) Analisar situações nas quais as linguagens das artes visuais se integram às linguagens audiovisuais 
(cinema, animações, vídeos etc.), gráficas (capas de livros, ilustrações de textos diversos etc.), cenográficas,  
 

 

Materiais, tecnologias e recursos utilizados. 

 Caderno, Pesquisa de imagens de artistas do cubismo, celular, lápis de cor e desenho. 
Aplicação/Fixação 

 Leitura e cópia do texto referencial sobre o Cubismo. 
 Cópia dos mapas conceituais do cubismo no caderno. 
 Observação das formas utilizadas no cubismo.  
 Desenhar as formas no caderno ou colar a impressão. 
 Construção da sua criação artística cubista. 
 Filmagem através do celular passo a passo da sua criação (pode se utilizar desenho e colagem). 

                                                
ANEXOS 

    1-)  TEXTO                           

 CUBISMO O cubismo foi uma vanguarda artística europeia marcada pelos usos de formas 

geométricas. Surgido no início do século XX na França, esse novo estilo rompeu com os modelos 
estéticos que só valorizavam a perfeição das formas. Esse movimento pode ser considerado o 
primeiro a se caracterizar pela incorporação do imaginário urbano industrial em suas obras. 
Abrangeu sobretudo as artes plásticas. 

Origem do Cubismo 



O marco para o surgimento do cubismo foi em 1907, com a tela Les Demoiselles d'Avignon (As 
damas d'Avignon), do pintor espanhol Pablo Picasso. 

 
Les Demoiselles d'Avignon (1907) de Pablo Picasso. 244 x 234 cm. MoMa, Nova Iorque 

Essa obra apresenta influências visíveis das esculturas africanas e das pinturas do pós-
impressionista francês Paul Cézanne.Ao lado de Picasso, o pintor e escultor francês Georges 
Braque também foi fundador do movimento cubista. 

Principais Características do Cubismo 
Com o cubismo teremos um tratamento geométrico das formas da natureza. 
Assim, elas passam a ser representadas pelos objetos em todos os seus ângulos no mesmo 
plano, constituindo uma figura em três dimensões. 
Predominam as linhas retas, modeladas basicamente por cubos e cilindros, dada a geometrização 
das formas e volumes. 

Essa técnica que renuncia à perspectiva, assim como ao "claro-escuro", causa uma sensação 
de pintura escultórica. 
No plano conceitual, o cubismo pode ser considerado como uma arte que privilegia o exercício 
mental como maneira de expressão das ideias. 
 

Fase Analítica ou Hermética (1909 a 1912)  

 
À esquerda, O poeta (1911), de Picasso. À direita, Violino e Castiçal (1910), de Braque. 

A fase analítica caracterizou-se pela cor moderada, acentuando-se tons de marrons, pretos, 
cinzas e ocres. Tal escolha das cores se deu, pois o mais importante era a exibição do tema 



fragmentado, disposto em todos os ângulos possíveis. 

 
Fase do Cubismo Sintético (1911) 
 

 
À esquerda, Homem no Café (1914), de Juan Gris. À direita, Mulher com Violão (1908), de Braque 

O cubismo sintético caracterizou-se pelas cores mais fortes e um retorno ao figurativo, na medida 
em que buscou tornar as figuras reconhecíveis novamente, mas sem voltar a um tratamento 
realista. Nessa fase, passa-se a empreender o método de colagem, fixando objetos reais na tela, 
como pedaços de madeira, vidro e metal. Além disso, introduziram recortes de jornais com 
palavras e números. Esses recursos eram utilizados a fim de extrapolar os limites das sensações 
visuais que a pintura insinua, explorando os sentidos do tato também. 

Cubismo no Brasil  

 
À esquerda, São Paulo (1924), de Tarsila do Amaral. À direita, Pietà (1966), de Rego Monteiro 

No Brasil, somente após a Semana de Arte Moderna de 1922 é que o movimento cubista irá 
ganhar força. Ainda que os artistas brasileiros não tenham se entregado às características 
exclusivamente cubistas, é possível perceber influências claras dessa vertente. A artista Tarsila do 
Amaral foi umas personalidades que utilizou características cubistas em suas telas. Nelas, 
notamos a influência dessa vanguarda europeia pelo uso das formas geométricas. 

                    

https://www.todamateria.com.br/semana-de-arte-moderna/


 

     2-) MAPA CONCEITUAL 1 e 2 DO CUBISMO – COPIAR CADERNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Síntese/Avaliação 

 No retorno as aulas, apresentar as atividades solicitadas nos respectivos cadernos. 
 Também no retorno as aulas, será feito um comparativo em forma de socialização entre os alunos onde cada 

aluno irá apresentar sua criação artística bem como montar uma exposição com todas as atividades da turma. 
 Apresentação do vídeo passo a passo da sua criação através do celular. via data show para a turma. 
 Avaliação oral sobre o conteúdo cubismo 

 
Registro de Frequência 

 Aula -1 leitura do texto sobre o conteúdo a ser estudado. 
 Aula 2- cópia dos mapas conceituais no caderno. 
 Aula 3- início da criação artística do cubismo-correção da atividade.  
 Aula 4- filmagem do passo a passo da criação artística realizada. 

Referencial 

 BNCC 

 


