
                                                                     

  

 
 

ROTEIRO DE AULAS ON-LINE 23ª SEMANA – 3º ANO A/B – EDUCAÇÃO ARTÍSTICA 
 

AULAS DA SEMANA DE 28/09 A 02/10/2020 
 
 
Professoras: Juliana e Rosana 
 
 

 3º ANO A 3º ANO B 

1ª Aula 02/10 02/10 

 
Área do conhecimento: Ed. Artística 
 
 
Conteúdos:  
Artes visuais 
Revisão bimestral 
 
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. 
(EF15AR07) Reconhecer algumas categorias do sistema das artes visuais (museus, galerias, 
instituições, artistas, artesãos, curadores etc.). 
(EF15AR15) Explorar fontes sonoras diversas, como as existentes no próprio corpo (palmas, 
voz, percussão corporal), na natureza e em objetos cotidianos, reconhecendo os elementos 
constitutivos da música e as características de instrumentos musicais variados. Notação e 
registro musical (EF15AR16) Explorar diferentes formas de registro musical não convencional 
(representação gráfica de sons, partituras criativas etc.), bem como procedimentos e técnicas 
de registro em áudio e audiovisual, e reconhecer a notação musical convencional. 
(EF15AR17) Experimentar improvisações, composições e sonorização de histórias, entre 
outros, utilizando vozes, sons corporais e/ou instrumentos musicais convencionais ou não 
convencionais, de modo individual, coletivo e colaborativo. Teatro Contextos e práticas 
(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. 
(EF15AR26) Explorar diferentes tecnologias e recursos digitais (multimeios, animações, jogos 
eletrônicos, gravações em áudio e vídeo, fotografia, softwares etc.) nos processos de criação 
artística. 
 
 



                                                                     

  

 
 
 
Atividades on-line: 
Artes visuais 
https://wordwall.net/resource/3608896/artes-visuais 
 
 
Artes- 3º bimestre 
https://wordwall.net/resource/4478603 
 
  
Atividade: 
No encontro pelo Zoom faremos coletivamente a revisão dos conteúdos trabalhados por meio 
de jogos interativos. 
 
 
Encontro on line: 3º A- Sexta-feira 7h 30; 
 
                               3º B Sexta-feira- 13h 30. 

 
 

Recursos para as aulas:  
Computador com acesso à internet 
 
Orientações:  
Participar do encontro ao vivo e seguir as regras e orientações das professora para o bom 
andamento das atividades interativas on-line. 
 
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!!! 
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