
                                                                     

  

 
 

ROTEIRO DE AULAS ON-LINE 28ª SEMANA – 3º ANO A/B – EDUCAÇÃO ARTÍSTICA 
 

AULAS DA SEMANA DE 03 A 06/11/2020 
 
 
Professoras: Juliana e Rosana 
 
  

3º ANO A 3º ANO B 

1ª Aula 06/11 06/11 

 
Área do conhecimento: Ed. Artística 
 
 
Conteúdos:  
Prancha 33- Maurício de Sousa 
Prancha 34- Por falar em histórias em quadrinhos... 
 
Habilidades: 
 
  
(EF15AR26) Explorar diferentes tecnologias e recursos digitais (multimeios, animações, jogos 
eletrônicos, gravações em áudio e vídeo, fotografia, softwares etc.) nos processos de criação 
artística. 
(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 (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. 
 
Vídeos complementares: 
 
Tudo sobre o criador da Turma da Mônica, o Mauricio de Sousa! 
 
https://www.youtube.com/watch?v=-TFtUvfAQDE 
 
Kaboo em Dia de Arte: Conhecendo a Mona Lisa 
 
https://www.youtube.com/watch?v=0a0C_jUcyIc 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=-TFtUvfAQDE
https://www.youtube.com/watch?v=0a0C_jUcyIc


                                                                     

  

 
 
Jogo on-line 
 
Jogo da Memória - Inspirações Mauricio de Sousa 
 
https://wordwall.net/resource/3678272/jogo-da-mem%C3%B3ria-inspira%C3%A7%C3%B5es-
mauricio-de-sousa 
 
 
Atividade: 
 

 
1- Na aula assistiremos os vídeos complementares; 
 
2- Cada aluno selecionará quem irá retratar na Prancha 33; 

 
 

 
 

3- Essa atividade será apresentada aos colegas na próxima aula de Artes (13/11); 
 

4- Para a  atividade da Prancha 34 os alunos selecionarão entre os diferentes temas: 
 
Ano escolar de 2020; 
Meu aniversário; 
As próximas férias; 
A aula de Artes. 

https://wordwall.net/resource/3678272/jogo-da-mem%C3%B3ria-inspira%C3%A7%C3%B5es-mauricio-de-sousa
https://wordwall.net/resource/3678272/jogo-da-mem%C3%B3ria-inspira%C3%A7%C3%B5es-mauricio-de-sousa


                                                                     

  

 
5- Com o jogo on-line os alunos terão novas opções de personagens da Turma da Mônica; 

 
6- A atividade da proncha 34 deverá ser enviada para a professora pelo Classroom. 

 
Encontro on line: 3º A- Sexta-feira 7h 30; 
 
                               3º B Sexta-feira- 13h 30. 

 
 

Recursos para as aulas:  
Computador com acesso à internet 
Pranchas 33 e 34 
Lápis para escrever e borracha 
Lápis para colorir 
 
Orientações:  

1- Participar do encontro ao vivo pelo Zoom para receber as orientações da professora. 
 

2- Realizar as atividades propostas nas pranchas, pois serão avaliadas (prancha 33 será 
apresentada na próxima aula de artes e a prancha 34 será enviada por foto 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!!! 


