
 

Ano Letivo: 2020 PLANO DE AÇÕES PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAÇADOR – EMEB:  

Ano/Turma: 5º ano Data: Semana 04 a 12/06  Carga Horária: 40hs 

Componente Curricular Central: Arte Professor: Vanicléia Casa (Escola EMEB Hilda Granemann) 

Componente(s)Curricular(es) Participante(s): Contexto e prática, Elementos da linguagem, Materialidade. 

Tema da Aula: Primeiro e segundo plano 

Competências Gerais / Específicas a serem desenvolvidas nesta aula (da Área ou Componente Curricular): 

Contexto e prática, Elementos da linguagem, Materialidade. 

Objetos de Conhecimento:  

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

cultivando a percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e o repertório imagético. 

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

espaço, movimento etc.). 

(EF15AR04)“ Experimentar diferentes formas de expressão artística (desenho, pintura, colagem, etc.), 

fazendo uso sustentável de materiais, instrumentos, recursos e técnicas convencionais e não 

convencionais. 

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

 Experimentar possibilidades diversas e percebendo a relação entre os materiais, os suportes, a 
textura e as cores, através das diferentes práticas de criação artística. 

 Criar objetos e painéis com materiais reciclados, em conjunto com elementos visuais, cores, 
formas e texturas. 

Materiais, tecnologias e recursos utilizados: 

Caderno, lápis, lápis de cor, cola, revista e tesoura. 

Avaliação:  

Avaliação será sobre o processo de criação dos desenhos feitos no caderno sobre o tema, primeiro e 
segundo plano, refletindo o que aprenderam. 

Referencial: http://assuntosdaana.blogspot.com/2010/03/primeiro-e-segundo-planos.html 

ATIVIDADES PARA OS ALUNOS DESENVOLVEREM (NÃO PRESENCIAIS)  
Aplicação e fixação: 

Primeira aula:  

Nosso globo ocular é capaz de alcançar profundidades diferentes. Elas são projetadas na nossa mente 

como figuras maiores, dependendo da distância em que encontramos o objeto a ser observado.  

Por exemplo, se você estiver em uma praia e avistar um barco em alto-mar ele lhe parecerá pequeno. 

Na medida em que ele for se aproximando, ficará cada vez maior, até você enxergá-lo em tamanho 

real. Para fazer um desenho de uma paisagem, por exemplo, dando a sensação de longe e de perto, 

devemos observar sempre: 

a) Em primeiro plano, fica o que está mais perto do observador;  

b) Em segundo plano, fica o que está mais distante do observador. 

 

Observe a obra os pescadores, 1951 de Di Cavalcante: 



 

 

 

Nela Os pescadores e os peixes estão em Primeiro Plano e a paisagem do fundo em segundo plano.  

Agora em seu caderno reproduza a obra de Di Cavalcante, Os pescadores. Utilizando toda a folha e 

destacando primeiro e segundo planos. 

 

Segunda aula: No caderno, construa um cenário, pode ser uma paisagem, um lugar que servirá de 
segundo plano, depois recorte pessoas, animais, carros, objetos em tamanho maior que será colado 
no cenário servindo de primeiro plano. 

 

 

 

 


