
 
 

 

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 

9 º ANO  AULAS - 07/05 a 13/05 
AULAS – 14/05 a 20/05 

04 AULAS 

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

Professor (es): 

ARTE - Daniela da Silva 
Lígia Godoy 

Jucelia Siqueira 

Tema Genérico do Plano de Aula: 

                                             FAUVISMO 

Competências gerais / específicas a serem desenvolvidas neste plano (da Área ou Componente Curricular) 
 
Problematizar questões políticas, sociais, econômicas, científicas, tecnológicas e culturais por meio de exercícios, produções, 
intervenções e apresentações artísticas. 
 
Analisar e valorizar o patrimônio artístico nacional e internacional, material e imaterial, com suas histórias e diferentes visões 
de mundo. 

 

Objetos de Conhecimento 

Contextualização do movimento artístico fauvismo, suas características e seu legado na história da arte. 

Habilidades a serem desenvolvidas nesta aula (Códigos e Habilidades da Base Municipal de Caçador) 
 
(EF69AR02) Pesquisar e analisar diferentes estilos visuais, contextualizando-os no tempo e no espaço. (História da Arte – 
Arte Moderna e Contemporânea). 
(EF69AR04) Analisar os elementos constitutivos das artes visuais (ponto, linha, forma, direção, cor, tom, escala, dimensão, 
espaço, movimento, etc.), na apreciação de diferentes produções artísticas. 
(EF69AR05) Experimentar e analisar diferentes formas de expressão artística (desenho, pintura, colagem, quadrinhos, 
dobradura, escultura, modelagem, instalação, vídeo, fotografias, performance, etc). 
(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. 

 

 

Materiais, tecnologias e recursos utilizados. 

Caderno, lápis de cor, cola, tesoura, para criação artística e texto para leitura  

Aplicação/Fixação 
Organizar nos cadernos (teoria e desenho), marcando a data, a semana e tema da aula.  
 
Visualizar material complementar, em anexo. 
Aula 1 – leitura do texto em anexo sobre o fauvismo. Copiar no caderno de artes o texto e as características do fauvismo 

para fixação, cópia do mapa mental sobre o fauvismo. 
Aula 2 - apresentação de VÍDEO explicativo segue link do vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=8qe0Vu89yyo 
Aula 2 - apresentação das formas utilizadas nas obras do fauvismo 
Aula 3- início da criação artística com as formas no material complementar 
Aula 4 - término da criação artística. 
 
Desenvolvimento da criação artística - Os alunos deverão desenhar as formas que estão no material complementar 
Todas elas em uma folha de ofício, após todas as formas desenhadas, deverão ser pintadas e recortadas. 
Após esta parte da atividade pronta devem então fazer sua criação artística, criar a sua obra fauvista colando as formas antes 
desenhadas e recortadas de acordo com a sua imaginação em um suporte (caderno de artes). 

 

Síntese/Avaliação 

https://www.youtube.com/watch?v=8qe0Vu89yyo


No retorno as aulas, apresentar as atividades solicitadas nos respectivos cadernos. 
Também no retorno será feito um comparativo em forma de socialização entre os alunos sobre o fauvismo suas 

características e obras como forma de revisão do conteúdo, através de perguntas e respostas dos alunos (um aluno 
formula a pergunta e outro deve responder, consultando o caderno como fonte de pesquisa). 

Registro de Frequência 

Será registrado através das datas e das atividades realizadas pelos alunos nos seus respectivos cadernos apresentados no 
retorno das aulas. 

 
 
Referencial 

https://br.pinterest.com/pin/578571883352566049/https://br.pinterest.com/search/pins/?q=fauvismo%20atividade&rs=guide&te
rm_meta[]=fauvismo%7Cautocomplete%7C0&add_refine=fauvismo%20atividade%7Cguide%7Cword%7C14http://www.obom
pastor.com.br/cbp/wp-content/uploads/2010/05/atv_arte_natlia.pdf 

 
 

                                                          MATERIAL COMPEMENTAR 
                                                                    MAPA MENTAL 

 
                                          MOVIMENTOS DE VANGUARDA IMPORTANTES:  
Fauvismo: Fauvismo é o nome dado à tendência estética na pintura que buscou explorar ao máximo a expressividade das 

cores na representação da imagem na pintura. As cores passaram a ser o elemento mais importante da obra. Esses artistas 
usavam cores puras, sem misturá-las, para obterem as misturas que quisessem de maneira instintiva, e não intelectual. Para 
essa “agressividade colorida” deuse o nome de “fauvismo”, nome este que na verdade, teve origem a partir das observações 
do crítico de arte Louis Vauxcelles após ter visitado uma mostra de pinturas de vários artistas, entre eles Henry Matisse. 
Vauxcelles utilizou a expressão “Les Fauves” ao se referir aos artistas, expressão essa que significa “os feras” ou “os 
selvagens” devido ao estilo de pintura “selvagem” dos fovistas. Teve origem no final do Século XIX, ao contar com o 
precursor Henri Matisse. A tendência fauvista não só revolucionou o uso das cores na pintura moderna como foi uma das 
origens dos posteriores movimentos de ruptura estética nas artes plásticas. Tendo curto período de existência, o que 
caracterizaria os movimentos vanguardistas posteriores, o “fauvismo” reuniu sob a liderança de Matisse pintores como, Andre 
Derain e Maurício Vlaminck.  

Não esqueçam que. As principais características do fauvismo são.  

 Uso de cores intensas (roxo, verde, amarelo, azul e vermelho).  

 Uso de formatos planos, grandes, simples e com traços largos;  

 Intenção de demonstrar sentimentos nas obras;  

 Temas preferidos: cenas urbanas e rurais, retratos, ambientes internos, nus e cenas ao ar livre. Principais artistas fauvistas: 

  Henri Matisse  Andre Derain 

  Paul Cézanne (também precursor do Cubismo)  

http://www.obompastor.com.br/cbp/wp-content/uploads/2010/05/atv_arte_natlia.pdf
http://www.obompastor.com.br/cbp/wp-content/uploads/2010/05/atv_arte_natlia.pdf


 Maurice de Vlaminck 
 -Georges braque 

 
                             FORMAS PARA CRIAÇÃO ARTÍSTICA – (FAUVISMO) 
 
 

 


