
 
 
 

Ano Letivo 
2020 

Plano de Ações 
ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

 

Ano/turma 
5º ANO 

Semana 21/05 a 27/05 Carga Horária 
2 AULAS 

Componente curricular 
ARTE 

Componente (s) Curricular 
(es) Participante(s): 
 

Professora: 
Vanusa de Oliveira Corrêa 
Marinei 
Vani Cléia Casa 

Tema Genérico do Plano de Aula: 
Desenho de Observação 

Competências específicas a serem desenvolvidas nesta aula (Da área ou componente 

curricular) 

 Mobilizar recursos tecnológicos como formas de registro, pesquisa e criação 

artística.. 

 Vivenciar a ludicidade, a percepção, a expressividade e a imaginação, 

reinventando espaços da escola e de fora dela no âmbito da Arte. 

 

Objeto de Conhecimento 

 Artes Visuais 

Habilidades a serem desenvolvidas nesta aula (códigos e habilidades da base) 

(EF15AR02) Explorar e reconhecer elementos constitutivos das artes visuais (ponto, 

linha, forma, cor, espaço, movimento etc.). 

(EF15AR05) Experimentar a criação em artes visuais de modo individual, coletivo e 

colaborativo, explorando diferentes espaços da escola e da comunidade. 

Materiais, tecnologias e recursos utilizados. 

 Computador, tablete ou celular com acesso à internet, caderno, lápis de cor, 

canetinhas, tinta, lápis 6b. 

Aplicação – Fixação 

Local 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAÇADOR 



Aula 1 – Leia com muita atenção  

 O Desenho de observação é aquele onde utilizamos um modelo real para 

desenvolver a percepção visual - capacidade de observação de forma, luz e volumes. 

Para conseguirmos um bom desempenho no desenho é fundamental uma 

observação cuidadosa. Começa assim a formação do verdadeiro desenhista: 

aprendendo a observar! 

Desenhar os objetos de sua própria casa é particularmente interessante, pois 

obriga-o a olhar de fato para aquelas coisas que, de tão familiares, acabam passando 

despercebidas aos olhos. 

Você verá que mesmo um bule ou um sapato tem características que só se 

revelam quando desenhadas. 

Naturalmente não devemos escolher um modelo por ser ele mais fácil ou mais 

difícil - aqui vai estar expressa a alma do artista, seus gostos, sua história, sua 

mensagem. Por isto, escolha sempre um modelo porque gosta.  

É útil saber observar as proporções daquilo que se desenha.  

Aula 2 

Atividade  

Após a leitura do texto explicativo acima: 

 Escolha um objeto em sua casa (xícara, tênis, liquidificador), observe atentamente 

os detalhes (cor, forma, tamanho) e desenhe três ângulos diferentes do objeto 

escolhido. 

Síntese Avaliação  

 Avaliar se os alunos realizaram a atividade proposta.  

Registro de Frequência 
 2 aulas 

Referencial 
 http://dicasdepintura-defatima.blogspot.com/2011/07/o-que-e-desenho-de-

observacao.html 
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