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Departamento Pedagógico 

 

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 

5 ANO – ANOS INICIAIS 28/05/2020 até 03/06/2020 3 AULAS 

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

Arte Artes Visuais Ana M. P. Negretti, Regiane Meira, 
Arlan C. S. Melo 

Tema Genérico do Plano de Aula: 

Arte Barroca 

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 
possibilidades pelo uso das novas tecnologias de informação e comunicação, pelo audiovisual, nas condições 
particulares de produção, na prática de casa linguagem e nas suas articulações. 

Objetos de Conhecimento 

 Sistemas de Linguagem 

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

 (EF15AR07) Reconhecer algumas categorias do sistema das artes visuais (museu, galeria, instituições, artistas, 

artesãos, curadores, etc.). 

Materiais, tecnologias e recursos utilizados 

 Folha com a imagem da igreja, caixas de leite ou de remédio, lápis preto ou lápis 6B, cola e tesoura. 

Aplicação/Fixação 

 IGREJAS BARROCAS - FACHADAS: 
A construção de templos ricamente ornamentados e com formas exuberantes em suas fachadas. Na parte interna os 
altares e os púlpitos eram decorados com muito ouro, recoberto por espirais, flores e anjinhos de cabelos 
encaracolados. 

ATIVIDADE NÃO PRESENCIAL - ALUNOS 
Fachada das igrejas barrocas.  
No material anexo encontra-se a fachada de uma igreja barroca, todos deverão contorná-la com lápis preto ou 
lápis 6B, colocando luz e sombra, linhas espirais e algumas flores em tons de amarelo. Logo em seguida 
deverão recortá-la e colar na caixa. Assim podendo usar da sua criatividade, colando a mesma em um prato de 
papelão ou em uma folha sulfite, fazendo então um fundo e chão para a mesma. 

Síntese/Avaliação 

 Criatividade, montagem correta, ornamentação e acabamento. 
Registro de Frequência 

 Esta atividade deverá ser guardada para posterior entrega ao professor, o qual avaliará a mesma. 

Referencial 

 Imagem do site Pinterest 
 Planejamento do 1º trimestre da AMARP 

 

 



 


