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Ano/Turma Data de Realização das Atividades Carga Horária 
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Componente Curricular 
Central: ARTE 
 
 

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

Professor(es):Emanuela 
Ferreira 
Silvana Cofferri 
Ana Paula Spuldaro Peretto 

Tema Genérico do Plano de Aula: 

PINTURA RUPESTRE 

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

 Explorar, conhecer, fruir e analisar criticamente práticas e produções artísticas e 
culturais do seu entorno social, dos povos indígenas, das comunidades tradicionais 
brasileiras e de diversas sociedades, em distintos tempos e espaços, para 
reconhecer a arte como um fenômeno cultural, histórico, social e sensível a 
diferentes contextos e dialogar com as diversidades. 

 Desenvolver o senso estético para reconhecer, fruir e respeitar as diversas 
manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, inclusive aquelas 
pertencentes ao patrimônio cultural da humanidade, bem como participar de 
práticas diversificadas, individuais e coletivas, da produção artístico-cultural, com 
respeito à diversidade de saberes, identidades e culturas (Competência Específica 
de Linguagem). 

Objetos de Conhecimento 

 ARTES VISUAIS E TEATRO: Matrizes estéticas e culturais, materialidades.  

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

 (EF15AR03) reconhecer e analisar a influência de distintas matrizes estéticas e 
culturais das artes visuais nas manifestações artísticas das culturas locais, 
regionais e nacionais. Compreender a importância da arte como um meio de 
comunicação, de transformação social e de acesso à cultura, respeitando as 
diferenças e o diálogo de distintas culturas, etnias e línguas percebendo ser um 
importante exercício para a cidadania. 

 (EF15AR22) Experimentar possibilidades criativas de movimento e de voz na 
criação de um personagem teatral, discutindo estereótipos. Realizar improvisos 
individual e coletivamente, com objetos, figurinos, adereços e outros, apreciando a 
criação do(a) colega e colocando-se como espectador. Participar de jogos teatrais 
por meio de: improvisos, mímicas, imitação de pessoas, objetos, animais, cenas do 
cotidiano, pequenos textos dentre outros. 

  (EF15AR04) Experimentar diferentes formas de expressão artística (desenho, 
pintura, colagem, quadrinhos, dobradura, escultura, modelagem, instalação, vídeo, 
fotografia etc.), fazendo uso sustentável de materiais, instrumentos, recursos e 



 

técnicas convencionais e não convencionais. 

Materiais, tecnologias e recursos utilizados 

 Folha sulfite branca, canetas hidrográficas coloridas (canetinhas), giz de cera, cola, 
lanterna do celular 

 Computador, tablet, ou celular com acesso à internet, 

Aplicação/Fixação 

 OBSERVE COM ATENÇAO AS IMAGENS DA ARTE RUPESTRE – pintura nas 
paredes das cavernas. 

 

  BISÃO 
 
 

  
MÃOS EM NEGATIVO                                             

 
TEXTO INFORMATIVO PARA OS PAIS OU RESPONSÁVEL: 

 
ARTE RUPESTRE 

    No início da civilização, muito antes de existir a escrita, o homem primitivo já se 
comunicava por meio de símbolos feitos nas paredes das cavernas. Pelo estudo das 
pinturas rupestres, ficamos sabendo como era o modo de vida dos homens das 
cavernas. Pintavam-se nas cavernas cenas que retratavam animais, caçadas, homens, 
mulheres e alguns símbolos.  

    Mesmo há 7 mil anos, as cores já eram utilizadas nesses desenhos. O homem raspava 
alguns minérios para obter o pó colorido e misturar com cera de abelha ou resina de 
árvore. Além disso, as análises de pigmentos mostraram a utilização de carvão (restos 
das fogueiras) com saliva, óleos vegetais e até mesmo sangue. 

 
 



 

SUGESTÃO DE VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=i6MxfT8j3dg  
    
 

 ATIVIDADE 1 
 
Mão em negativo: desenhar a sua mão sobre uma superfície (lixa, papel sulfite ou 
papel pardo) e colorir om giz de cera, lápis de cor, tinta guache ou tinta natural 
(terra +água + cola). Algumas sugestões para você! 
 
 

  
 

 
 

 
 

 ATIVIDADE 2 
 
 PINTURA RUPESTRE COM COLA 
 
Você vai precisar de: 
 
Folha de papel sulfite ou caderno de desenho 
Cola branca 
Giz de cera ou lápis de cor 
 
COMO FAZER SUA PINTURA RUPESTRE COM RELEVO: 
 
 Faça um desenho com lápis de escrever sobre a folha inspirado nos desenhos da 
arte rupestre (animais, pessoas).  

https://www.youtube.com/watch?v=i6MxfT8j3dg


 

 
Contorne todo o desenho com a Cola 
Branca (utilize uma camada grossa de 
cola). Espere secar. 
Passe o giz de cera deitado por toda a 
superfície da folha. Os desenhos feitos 
com a cola ficarão mais destacados. 
Pronto! Seu desenho de arte rupestre 
em relevo está pronto!  

 
1.  

 ATIVIDADE 3 

BRINCANDO COM SOMBRAS 

Utilizando a lanterna do celular ou uma lanterna com uma lanterna comum brinque 
de fazer sombra dos animais, os pais podem registrar a atividade com fotos para 
compartilhar no grupo de WhatsApp da escola. 

 

 
 

Síntese/Avaliação 

 No retorno das aulas, apresentar atividades da mão em negativo; 
 Atividade de pintura rupestre com cola  
 Fotos compartilhadas no grupo de estudo da escola 

Registro de Frequência 

 Mãos em negativo 
 Pintura rupestre com textura 

Referencial 

 https://www.youtube.com/watch?v=i6MxfT8j3dg 
 http://www.edusesc.com.br/documentos-historicos-e-a-arte-rupestre/ 
 http://vidadeprofessor.pro.br/como-fazer-arte-rupestre-varias-tecnicas/ 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=i6MxfT8j3dg
http://www.edusesc.com.br/documentos-historicos-e-a-arte-rupestre/
http://vidadeprofessor.pro.br/como-fazer-arte-rupestre-varias-tecnicas/

