
                                                                     

  

 

 
ROTEIRO DE AULAS ON-LINE 5ª SEMANA – 2º ANO – ARTE 

 
AULAS DA SEMANA DE 25/05/2020 A 29/05/2020 

 
Professoras: Cássia, Jéssica e Juliana Souza 
 
Área do conhecimento: Arte 
 
Conteúdos: O poder do gesto 
                      
 
Habilidades: 
(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. 
(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. 
(EF15AR09) Estabelecer relações entre as partes do corpo e destas com o todo corporal na 
construção do movimento dançado. 
(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. 
(EF15AR20) Experimentar o trabalho colaborativo, coletivo e autoral em improvisações 
teatrais e processos narrativos criativos em teatro, explorando desde a teatralidade dos gestos 
e das ações do cotidiano até elementos de diferentes matrizes estéticas e culturais. 
(EF15AR21) Exercitar a imitação e o faz de conta, ressignificando objetos e fatos e 
experimentando-se no lugar do outro, ao compor e encenar acontecimentos cênicos, por meio 
de músicas, imagens, textos ou outros pontos de partida, de forma intencional e reflexiva. 
 
 
Videoaulas:  
Vídeo 1 – O poder do gesto, link : https://youtu.be/OvStNt5y7-E 
 
 

 

Atividades:  
 

 Leitura Proposta no livro SME de Arte ,páginas 22 e 23:  O poder do gesto  

 Atividade disponível no classroom: O poder do gesto 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                     

  

 
 
Encontro (s) online:  

 Terça-feira, dia 26/05/2020, 2º ano A: às 11h30min, 2º ano B: às 11h30min, 2ºano C: 
às 13:30 min.  

 Quarta-feira, dia 27/05/2020, 2º ano A: às 11h30min, 2º ano B: às 11h30min, 2ºano C: 
às 13:30 min.  

 Quinta-feira, dia 28/05/2020, 2º ano A: às 11h30min, 2º ano B: às 11h30min, 2ºano C: 
às 13:30 min.  

 Sexta-feira, dia 29/05/2020, 2º ano A: às 11h30min, 2º ano B: às 11h30min, 2ºano C: 
às 13:30 min.  

 TODOS OS ENCONTROS TERÃO DURAÇÃO DE 30 MINUTOS  
 

O link de acesso será disponibilizado em até 15 minutos antes do início do encontro, pelo 
professor, na sala virtual Classroom.  
 
 
Orientações:  
 
Páginas 22 e 23: Realizar a leitura sobre o poder do gesto. 
Atividade disponível no classroom: Depois de assistir a vídeo realize a atividade proposta: 
junte com a sua família e recrie uma das cenas propostas na vídeo aula, fotografe e envie na 
atividade do classroom.  
 
 
Em caso de dúvidas, entrar em contato com o professor pelo FÓRUM, no aplicativo, ou 
em nossa sala virtual Classroom. 
 
Bons estudos! 
 
 


