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Plano de Ações 

ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

 

Local 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAÇADOR 

Ano/Turma Data de Realização das Atividades Carga Horária 

8º ANO 14/05 a 20/05 – 2 AULAS 
21/05 a 27/05 – 2 AULAS 

4 AULAS 

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

Arte  Lígia Godoi 
Jucélia Siqueira 

Tema Genérico do Plano de Aula: 

 Linhas, Formas e Texturas Leitura do material e cópia dos conceitos, realização da atividade nos cadernos de 
teoria e desenho. 

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

 2 – Compreender as relações entre as linguagens da arte e suas práticas integradas, inclusive aquelas 
possibilitadas pelo uso das novas tecnologias de informação e comunicação, pelo cinema e pelo áudio visual, 
nas condições particulares de produção, na prática de cada linguagem e nas suas articulações. 

 3 – Pesquisar e conhecer distintas matrizes estéticas e culturais – especialmente aquelas manifestas na arte e 
nas culturas que constituem a identidade brasileira -, sua tradição e manifestações contemporâneas, 
reelaborando-as nas criações em arte. 

 4 – Experienciar a ludicidade, a percepção, a expressividade e a imaginação, resinificando espaços da escola e 
de fora dela no âmbito da arte. 

Objetos de Conhecimento 

 Elementos da linguagem 
 Processos de criação 

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

 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.  

 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. 

Materiais, tecnologias e recursos utilizados. 

 Lápis de cor, régua, caderno de teoria, caderno de desenho ou folha branca, borracha, mais os materiais 
sugeridos na atividade das aulas 1 e 2, em anexo. 

Aplicação/Fixação 

 AULA 1 E 2: FORMAS E LINHAS 
- Leitura dos textos sobre o conteúdo. 
- Copiar no caderno os conceitos de forma, linha e suas classificações. 
- Se possível, pesquisar e observar mais imagens das obras da artista referência. 
- Realizar a atividade. 

 AULA 3 e 4: TEXTURA 
- Leitura do conteúdo em anexo. Copiar no caderno o conceito de textura. Posteriormente realizar a atividade no 
caderno de desenho ou folha branca. 

 

Síntese/Avaliação 

 Serão avaliadas as atividades individuais e posteriormente feita socialização dos trabalhos.  
Registro de Frequência 

 Aula 1 e 2: Leitura do material e cópia dos conceitos, realização da atividade nos cadernos de teoria e desenho. 
 Aula 3 e 4: Leitura do material e cópia dos conceitos, realização da atividade nos cadernos de teoria e desenho. 

Referencial 

 https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.historiadasartes.com%2Fsala-dos-
professores%2Ftextura-grafica-e-
frottage%2F&psig=AOvVaw17djrabrKh1G85Kc6i7Pmt&ust=1588960565448000&source=images&cd=vfe&ved=2

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.historiadasartes.com%2Fsala-dos-professores%2Ftextura-grafica-e-frottage%2F&psig=AOvVaw17djrabrKh1G85Kc6i7Pmt&ust=1588960565448000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwib4-XBqaLpAhU9LrkGHQW6AXwQr4kDegUIARD6AQ
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ahUKEwib4-XBqaLpAhU9LrkGHQW6AXwQr4kDegUIARD6AQ  
 https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fdouglasdim.blogspot.com%2F2011%2F09%2Ftextura.ht

ml&psig=AOvVaw17djrabrKh1G85Kc6i7Pmt&ust=1588960565448000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwi
b4-XBqaLpAhU9LrkGHQW6AXwQr4kDegQIARAt 

 http://www.magriniartes.com.br/2014/03/03/as-cores-vibrantes-de-karla-gerard/ 

 

ANEXOS 

AULA 1 

FORMAS E LINHAS 

FORMAS: Uma linha fechada gera uma forma, uma massa. Ao elaborar uma obra a preocupação com a 

forma dos objetos representados na obra esta diretamente relacionada com seu equilíbrio ou sua 
instabilidade. A forma piramidal, por exemplo, esta associada ao triângulo que, por sua vez, pela sua simetria 
(ambos os lados iguais) e por sua base maior que o topo, muitas vezes é associado à perfeição. Um exemplo 
bem conhecido é a Monalisa, de Leonardo da Vinci.  

Mas também temos formas quadradas e circulares na arte. Algumas das obras do arquiteto Oscar 
Niemeyer são um ótimo exemplo nesse sentido. 

 

LINHAS: A partir de um ponto podemos traçar uma linha. A linha é uma sequência de pontos. Essa linha 

deve ser entendida como força e direção e não apenas como linha de contorno. Isso quer dizer que as 

linhas direcionam o nosso olhar diante da imagem. Assim, elas também podem gerar sensações 

psicológicas como paz, agitação, etc. 

 

RETAS: São as linhas que seguem sempre a mesma direção. 

CURVAS: São as linhas que estão sempre em mudança de direção, de 

forma constante e suave. 

QUEBRADAS: é a linha composta por segmentos de retas que 

possuam diversas direções. 

ONDULADAS: Compostas por uma sequência de linhas curvas. 

MISTA: Composta por linhas retas e curvas. 

 

 

ARTISTA: KARLA GERARD: Suas pinturas são incrivelmente coloridas e cheias de formas arredondadas e 

orgânicas, são árvores, pássaros, ovelhas, paisagens, meninas, gatos, casas, flores e o belo sem ser 

perfeitinho. Tem um estilo próprio e único, as cores são com certeza sua maior fonte de energia, porque suas 

expressões falam através das cores! Suas inspirações são a natureza, a música, passeios ao ar livre e a vida! 

SITE PARA PESQUISA MAIS  IMAGENS: http://www.magriniartes.com.br/2014/03/03/as-cores-vibrantes-de-

karla-gerard/ 
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ATIVIDADE: Com base nas imagens da artista Karla Gerard, fazer uma composição (desenho) com elementos 

presentes na obra da artista. Para colorir utilizar técnica livre – lápis de cor, giz de cera, tinta guache, recortes de 

revista/papéis coloridos/EVA, botões, linhas/lã, e outros materiais disponíveis na casa do aluno. 

AULA 2 e 3 

TEXTURA: A textura é um elemento visual que com frequência substitui o tato. Somos capazes de reconhecer uma 

textura tanto pelo tato quanto pela visão ou pela combinação de ambos. Algumas texturas não apresentam 

qualidades táteis, mas apenas óticas, como no caso das linhas de uma página impressa. A textura real, através de suas 

qualidades táteis e óticas, permite a mão e a olho sensações individuais. Exemplos: 

 

 

 

 

ATIVIDADE: Fazer margem de 1,5 cm na folha branca. Desenhar o contorno da 

mão com lápis de escrever. Depois, tendo como exemplo a imagem ao lado, 

dividir a mão e o fundo em várias partes. Em cada parte desenhar um tipo de 

textura. Na mão, fazer a pintura com policromia e no fundo fazer a pintura 

apenas com branco e preto. Ao final contornar a mão com a cor preta, para 

destacar. 


