
                                                                     

  

 

 
ROTEIRO DE AULAS ON-LINE 17ª SEMANA – 5º ANO – ARTES 

 
AULAS DA SEMANA DE 17 A 21/ 08/ 2020 

 
Professoras: Ana, Cássia e Thaís. 
 
Área do conhecimento: ARTES  
Conteúdos:  

 Prancha 26 – Um campo de cores, texturas e muita criatividade-  Fazer a leitura e 
realizar a tarefa da p. 27 

 2. Apresentar o trabalho na próxima aula dia 26/08 - valor do trabalho 10,0 
 
Habilidades:  

 (EF15AR03) Reconhecer e analisar a influência de distintas matrizes estéticas e 
culturais das artes visuais nas manifestações artísticas das culturas locais, regionais e 
nacionais. 

 (EF15AR25) Conhecer e valorizar o patrimônio cultural, material e imaterial, de culturas 
diversas, em especial a brasileira, incluindo-se suas matrizes indígenas, africanas e 
europeias, de diferentes épocas, favorecendo a construção de vocabulário e repertório 
relativos às diferentes linguagens artísticas. 

 (EF15AR04) Experimentar diferentes formas de expressão artística (desenho, pintura, 
colagem, quadrinhos, dobradura, fotografia etc.), fazendo uso sustentável de materiais, 
instrumentos, recursos e técnicas convencionais e não convencionais. 

 (EF15AR05) Experimentar a criação em artes visuais de modo individual, coletivo e 
colaborativo, explorando diferentes espaços da escola e da comunidade. (EF15AR06) 
Dialogar sobre a sua criação e as dos colegas, para alcançar sentidos plurais. 

 (EF15AR04) Experimentar diferentes formas de expressão artística (desenho, pintura, 
colagem, quadrinhos, dobradura, fotografia etc.), fazendo uso sustentável de materiais, 
instrumentos, recursos e técnicas convencionais e não convencionais. 

 

1ª aula Atividade: Ler a atividade com atenção para realização. 
 

    
 
 
 
 
 
 
 



                                                                     

  

 
 
Recursos para as aulas: - Livro SME de Arte – Pranchas 26 e 27; 
                                           - Internet; 
 
 
Encontro (s) on-line:  
 
5º ano A – Professora Thaís    -      Terça-feira 
 
5º ano B – Professora  Ana Néri    - Quarta-feira  
 
5º ano C -  Professora Cássia        - Terça-feira 
 

 
O link de acesso será disponibilizado em até 15 minutos antes do início do encontro, pelo 
professor, na sala virtual Classroom.                                                   
 
Orientações: Separe os materiais necessários e acompanhem a programação disponibilizada 
na sala de aula virtual (Classroom). 
 
 
 
Em caso de dúvidas, entrar em contato com o professor pelo FÓRUM, no aplicativo, ou 
em nossa sala virtual Classroom. 
 
Bons estudos!!! 


