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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 

5 ANO – ANOS INICIAIS 14/05/2020 até 20/05/2020 3 AULAS 

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

Arte Artes Visuais Ana M. P. Negretti, Regiane Meira, 
Arlan C. S. Melo 

Tema Genérico do Plano de Aula: 

Figuras Bidimensionais e Tridimensionais 

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

 Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação e 
reflexão, a análise crítica, a imaginação e criatividade. 

Objetos de Conhecimento 

 Materialidades 

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

 (EF15AR04) Experimentar diferentes formas de expressão artística (desenho, pintura, colagem e escultura), 

fazendo uso sustentável de materiais, instrumentos, recursos e técnicas convencionais e não convencionais. 

Materiais, tecnologias e recursos utilizados 

 Folha sulfite, cola, tesoura, lápis de escrever, lápis de cor, papel colorido e embalagens recicláveis. 

Aplicação/Fixação 

 BIDIMENSIONAL E TRIDIMENSIONAL: 
Bidimensional: As duas dimensões são comprimento e largura. Estas em conjunto criam uma superfície com 
imagem plana, que não tem profundidade. 
Tridimensional: As três dimensões são comprimento, largura e profundidade. É o que vemos à nossa frente, ao 
nosso redor. Não é uma imagem plana, pois possui profundidade. 
ATIVIDADE BIDIMENSIONAL: 
Criar um desenho sobre “paisagem”, esta deverá ser feita com lápis de escrever, colocando elementos como: 
casa, árvores, pessoas, rios, etc. Em seguida deverão colorir com lápis de cor. 
ATIVIDADE TRIDIMENSIONAL: 
Deverão coletar alguns materiais como: rolinho de papel higiênico, caixas de remédio, papelão e papel de 
presente. Em seguida deverão encapar ou pintar as caixas os rolinhos e o papelão. Depois os mesmos deverão 
ser colado no suporte de papelão, sempre cuidando com o acabamento. 

Síntese/Avaliação 

 Criatividade, variedade de texturas, materiais e acabamento. 
Registro de Frequência 

 Esta atividade deverá ser guardada para posterior entrega ao professor, o qual avaliará a mesma. 

Referencial 

 Planejamento do 1º trimestre da AMARP 

 


