
                                                                     

  

 
 

ROTEIRO DE AULAS ON-LINE 19ª SEMANA – 3º ANO A/B – EDUCAÇÃO ARTÍSTICA 
 

AULAS DA SEMANA DE 31/08 A  04/09/2020 
 
Professoras: Juliana e Rosana 
 

 3º ANO A 3º ANO B 

1ª Aula 04/09 04/09 

 
Área do conhecimento: Ed. Artística 
 
Conteúdos:  
Prancha 26- Aprenda a técnica e crie histórias 
 
Habilidades: 
 
(EF15AR18) Reconhecer e apreciar formas distintas de manifestações do teatro presentes em 
diferentes contextos, aprendendo a ver e a ouvir histórias dramatizadas e cultivando a 
percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e o repertório ficcional. Elementos da 
linguagem  
(EF15AR19) Descobrir teatralidades na vida cotidiana, identificando elementos teatrais 
(variadas entonações de voz, diferentes fisicalidades, diversidade de personagens e narrativas 
etc.).  
(EF15AR01) Identificar e apreciar formas distintas das artes visuais tradicionais e 
contemporâneas, cultivando a percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e o 
repertório imagético. Elementos da linguagem (EF15AR02) Explorar e reconhecer elementos 
constitutivos das artes visuais (ponto, linha, forma, cor, espaço, movimento etc.).  
(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. Processos de criação. 
 
Vídeos complementares: 
 
Teatro de sombras- A lebre e a tartaruga 
https://www.youtube.com/watch?v=Lxv1dxvQ0t4 
 
 Atividade: 
1-Seguindo as orientações da prancha 26, faça um projetor para o teatro de somras. Assita 
também o vídeo indicado. 
2-Recorte as silhuetas de Paulo, Mila e Yumi e prenda-os em varetas. 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Lxv1dxvQ0t4


                                                                     

  

 
3-Crie uma história com estes personagens dialogando sobre algum tema interessante (pode 
ser algum assunto tratados nos livros SME em qualquer disciplina ou um tema atual, como a 
pandemia). 
4-Grave um vídeo breve com sua encenção de sombras e envie para a professora. 
 
Encontro on line: 3º A- Sexta-feira 10h 40; 
 
                               3º B Sexta-feira- 13h 30. 

 
 

Recursos para as aulas:  
Computador com acesso à internet 
Câmera fotográfica 
Lanterna (pode ser de um celular) 
Caixa de papelão 
Papel transparente 
Palitos de churrasco ou varetas 
Cola ou fita adesiva 
Ambiente escuro para fazer a projeção 
 
Orientações:  
1-Seguindo as orientações da prancha 26, faça um projetor para o teatro de somras. Assita 
também o vídeo indicado. 
2-Recorte as silhuetas de Paulo, Mila e Yumi e prenda-os em varetas. 
3-Crie uma história com estes personagens dialogando sobre algum tema interessante (pode 
ser algum assunto tratados nos livros SME em qualquer disciplina ou um tema atual, como a 
pandemia). 
4-Grave um vídeo breve com sua encenção de sombras e envie para a professora. 
 
 
Em caso de dúvidas, entrar em contato com o professor pelo FÓRUM, no aplicativo, ou 
em nossa sala virtual Classroom, de preferência acessando a opção “comentário 
particular”, para que a resposta seja o mais diretiva possível. 
 
Bons estudos!!! 


