
 

Ano Letivo 2020 ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAÇADOR 

Ano/Turma 1º ANO – ANOS INICIAIS Data: 28/05 A 03/06 Carga Horária 02 AULAS 

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

Professor(es): 
Emanuela Ferreira; 
 Ana Paula Peretto. 

Tema Genérico do Plano de Aula: Animais de estimação – formas 

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 

diverss 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. 

 Experiência da ludicidade, a percepção, a expressividade e a imaginação, resinificando 

espaços da escola e de fora dela no âmbito da Arte. 

 Compreender as linguagens como construção humana, histórica, social e cultural, de natureza 

dinâmica, reconhecendo-as e valorizando-as como formas de significação da realidade e 

expressão de subjetividades e identidades sociais e culturais. (Competência geral das 

linguagens) 

 Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e 

determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, 

sustentáveis e solidários. (Competência geral) 

Objetos de Conhecimento 

 ARTES VISUAIS: Matrizes estéticas e culturais, materialidades. 

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

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

contemporâneas (expressões artísticas como desenho, pintura, gravura, colagem, 

construções tridimensionais, modelagem, escultura, fotografia, vídeo, cinema e outros) local 

e/ou regional, 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.), para identificá-los em  obras de arte, na natureza, nos 

objetos, no cotidiano, dentre outros, de diferentes períodos (Pré-história à 

Contemporaneidade) e lugares. Distinguir cores primárias e cores secundárias, para realizar 

experimentações e composições artísticas diversas em suportes variados. Explorar diferentes 

tipos de tintas e materiais pictóricos (industrializados e artesanais), em diferentes suportes 

(papel, tecido, muro, chão etc,), cores, formas, tamanhos e texturas diferentes. 

 (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 ou caderno de desenho, canetas hidrográficas coloridas (canetinhas), giz 
de cera, lápis de cor, cola, retalhos de tecidos ou papéis coloridos. 



 

 Computador, tablet, ou celular com acesso à internet. 

 

ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS - ALUNOS 

 Observe com atenção as imagens de obras de arte, e com auxílio de um adulto realize as 

atividades: 

 
 

Imagem 1: CAO DE BALÃO (Amarelo), 

escultura em aço inoxidável , 1994/2000, NY, 

Jeff Koons  

Imagem 2: Cachorro,  Gustavo Rosa 

 

 Do que parece ser feita a escultura da imagem 1? Parece leve ou pesada? 

 O que as imagens representam? Qual o som que eles fazem? 

 Você possui algum animal de estimação? Qual é o nome dele? 

 Agora se você puder, utilizando o celular, tire uma foto com seu animal de estimação ou seu 

bichinho de pelúcia preferido e compartilhe a imagem para os seus colegas e professora no 

grupo de WhatsApp da escola. 

ATIVIDADE 1 

 Numa folha ou em seu caderno de desenho faça um desenho do seu animal de 

estimação (pode ser de ser bichinho de pelúcia preferido). 

     ATIVIDADE 2 

Vamos fazer a releitura da obra “Cachorro” do artista Gustavo Rosa: 

 Numa folha colorida ou no caderno, fazer o corpo do cachorro desenhando um quadrado e 

cole dentro dele retalhos de tecido ou papéis coloridos; palitos de picolé, etc. 

 Desenhe as demais partes do cachorro: cabeça, orelha, rabinho, pernas e depois pintar bem 

colorido. 

 Completar a releitura desenhando o céu, grama, árvores, flores, potinho de água ou 

ração do cachorro. 

Algumas sugestões: 



 

        

  

Síntese/Avaliação 

 Apresentação da atividade 1 – desenho do animal de estimação no caderno de desenho ou 

folha 

 Atividade 2 : desenho e colagem no desenho do cachorro. 

Registro de Frequência 

 Desenho animal de estimação: 1h/a 

 Releitura da obra CACHORRO, do artista Gustavo Rosa: 1 h/a 

Referencial 

 https://gustavorosa.org.br/index.php/acervo/item/572-cachorro-patch 

 http://blogdoantonicodaigreja.blogspot.com/2009/11/arte-contemporanea-o-universo-

neokitsch.html 

 https://www.ideiacriativa.org/2015/09/releitura-obra-gustavo-rosa-retalho-tecido.html 

 https://www.facebook.com/colegiounivilleoficial/posts/1099395016769639/ 
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