
 

 

Ano Letivo 

2020 

Plano de Ações 

ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

 
Local 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAÇADOR 

 

Ano/turma 
7º ANO 

Semana 
3ª semana 07/05 a 13/05 

Carga Horária 
2 Aulas 

Componente curricular 
ARTE 

Componente Curricular Auxiliar 
- 

Professora: 
Ione Chiarello 

Vanusa de Oliveira Corrêa 

Tema de aula 
TIPOS E TÉCNICAS DE DESENHO 

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

 Reconhecer, diferenciar e saber utilizar diversas técnicas de arte, com procedimentos de pesquisa, 

experimentação e comunicação próprios. 

 Construir, expressar e comunicar-se em artes plásticas e visuais, articulando a percepção, a 

imaginação, a memória, a sensibilidade, a reflexão, observando o próprio percurso de criação e 

suas conexões com o de outros. 

 Desenvolver uma relação de autoconfiança com a produção artística pessoal, relacionando a 

própria produção com a de outros, valorizando, respeitando a diversidade artística e estética. 

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

 (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 do imaginário, a capacidade de 

simbolizar e o repertório imagético. 

 (EF69AR06) desenvolver processos de criação em artes visuais, com base em temas ou 

interesses artísticos, de modo individual, coletivo e colaborativo, fazendo uso de materiais, 

instrumentos e recursos convencionais, alternativos e digitais. 

 (EF69AR07) Dialogar com princípios conceituais, proposições temáticas, repertórios imagéticos e 

processos de criação nas suas produções visuais. 

Objeto de Conhecimento (conteúdo, conceito, processo) 

 Artes Visuais 



 

Materiais, tecnologias e recursos utilizados. 

 Computador, tablet ou celular com acesso à internet, caderno, lápis de cor, canetinhas, tinta, lápis 

6b. 

Aplicação – Fixação 

Aula 1 – Leia com muita atenção  

Todo artista que realiza uma composição visual, seja bidimensional ou tridimensional, parte do 

desenho. Na verdade, ele faz o estudo prévio da sua obra. Através desse estudo ele planeja como ficará 

sua produção. Sem falar daquele que sua obra é o próprio desenho. 

Sendo assim, o desenho é uma técnica que nos permite representar ideais, pensamentos ou coisas 

concretas no papel ou em outro material que escolhermos. Para isso, podemos utilizar instrumentos como 

lápis, caneta, pincel, carvão, pedra, spray, mouse de computador e até mesmo o dedo. 

O desenho geralmente é feito com linhas, formas e texturas. 

Ele pode ser livre, usado como terapia e lazer como também podem ser técnico e preciso usado como 

ferramenta de trabalho. 

Vamos abordar algumas formas de desenho. Como ficaria difícil colocarmos todas as formas, 

escolhemos aquelas que você mais utilizará. Então vamos lá! 

1 – Desenho de memória 

Quando desenhamos algo que não está a nossa vista e sim em nossa memória. 

2 – Desenho de observação 

Quando desenhamos algo que está a nossa vista, representando-o conforme o enxergamos. Muitos 

artistas usam essa forma de produção. Os artistas impressionistas pintavam em suas telas o que 

observavam até mesmo a intensidade da luz. Para você aplicar essa forma de desenho é necessária 

muita concentração para perceber a forma, a proporção, o volume, os detalhes que compõem o objeto e, 

ainda, poderá colocar sua interpretação pessoal de luz, sombra, textura e cor. 

3 – Desenho criativo 

Quando realizamos um desenho conforme nossa criatividade e imaginação. Na verdade, pode ser 

algo que não existe e você criou à sua maneira, ou algo que já existe, mas você deu sua interpretação 

pessoal. 



 

Aula 2 

Atividade  

Após a leitura do texto explicativo acima: 

 Pesquise na internet desenhos de observação, criativos e de memória. Anote o que você mais 

gostou para compartilhar com os colegas. 

 Escolha um objeto de uso pessoal, (tênis, mochila, relógio, etc.) ou de uso doméstico, (vaso de 

flores, móveis, jardim, etc.), observe os detalhes, a profundidade e as dimensões e procure 

retratá-lo da maneira mais fiel possível da realidade. Tentem enquadrar o desenho, usando uma 

linha horizontal e outra vertical para encontrar o centro da página, essas linhas servirão de 

referência para seu enquadramento. 

 Após, faça um desenho usando sua criatividade, sobre o mesmo tema escolhido, no caderno. 

 Faça um desenho de memorização sobre o mesmo tema, no caderno. 

(Exemplo: Modelo – vaso de flor) 

Observação – observa, analisa e desenha o vaso de flor. 

Criatividade – desenha o mesmo vaso de flor com, por exemplo, cadeiras no lugar das flores e 

pratos no lugar de folhas. 

(Memorização – Tente desenhar um vaso de flor que está visível só na sua memória, sem estar 

observando). 

Síntese/ Avaliação- Avaliar se os alunos realizaram as atividades propostas.  

Registro de Frequência 

 Leitura do Texto informativo: 1h/a 
 Produção individual: 1h/a 

 
 


