
                                                                     

  

 
 

ROTEIRO DE AULAS ON-LINE 18ª SEMANA – 3º ANO A/B – EDUCAÇÃO ARTÍSTICA 
 

AULAS DA SEMANA DE 24 a 28/08/2020 
 
Professoras: Juliana e Rosana 
 
 

 3º ANO A 3º ANO B 

1ª Aula 28/08 28/08 

 
Área do conhecimento: Ed. Artística 
 
 
Conteúdos:  
Prancha 25- O que é? O que é? 
 
Habilidades: 
 
(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. 
(EF15AR08) Experimentar e apreciar formas distintas de manifestações da dança presentes 
em diferentes contextos, cultivando a percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e o 
repertório corporal. 
 
Vídeos complementares: 
 
Sombra com as mãos 
https://www.youtube.com/watch?v=h6y2mJzIiRE 
 
Aprenda a fazer sombra de animais com as mãos 
 
https://www.youtube.com/watch?v=nN1TiqeFyPE 
 
 Jogos on line: 
 
Sombras dos animais 
https://www.digipuzzle.net/digipuzzle/kids/puzzles/linkpuzzle_animals_shadows.htm?language
=portuguese&linkback=../../../pt/jogoseducativos/infantil/index.htm 
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Desordem: Sombra dos animais 
 
https://www.digipuzzle.net/kids/cartoons/puzzles/clutter_animal_shadows.htm?language=portu
guese&linkback=../../../pt/jogoseducativos/infantil/index.htm 
 
 
Atividade: 
 
1-Ler os textos da Prancha 25. 
 
 

 
 
2- Assistir os vídeos complementares; 
3- Treinar a percepção com os jogos on line; 
4- Elaborar a projeção da sombra da própria mão formando a silhueta de uma figura. 
Fotografar a projeção e enviar para a professora com a indicação de qual figura pretendeu 
formar. 
 
 
Encontro on line: 3º A- Sexta-feira 10h 40; 
 
                               3º B Sexta-feira- 13h 30. 
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Recursos para as aulas:  
Computador com acesso à internet 
Câmera fotográfica 
Lanterna (pode ser de um celular) 
Ambiente escuro para fazer  a projeção 
 
Orientações:  
 
1-Ler os textos da Prancha 25. 
2- Assistir os vídeos complementares; 
3- Treinar a percepção com os jogos on line; 
4- Elaborar a projeção da sombra da própria mão formando a silhueta de uma figura. 
Fotografar a projeção e enviar para a professora com a indicação de qual figura pretendeu 
formar. 
 
 
 
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!!! 
 
 
 
 


