
 

 

ROTEIRO DE AULAS ON-LINE 5ª SEMANA – 1º ANO – ARTES 
 

AULAS DA SEMANA DE 25/05/2020 A 29/05/2020 
 
Professoras: Viviane 
 
Área do conhecimento: Artes. 
 
Conteúdos: O ponto fora do papel 
                      
 
Habilidade: 
(EF15AR02) Explorar e reconhecer elementos constitutivos das artes visuais 
(ponto, linha, forma, cor, espaço, movimento etc.) 
 
(EF15AR09) Estabelecer relações entre as partes do corpo e destas com o 
todo corporal na construção do movimento dançado. 
 
(EF15AR11) Criar e improvisar movimentos dançados de modo individual, 
coletivo e colaborativo, considerando os aspectos estruturais, dinâmicos e 
expressivos dos elementos constitutivos do movimento, com base nos códigos 
de dança. 
 
(EF15AR19) Descobrir teatralidades na vida cotidiana, identificando elementos 
teatrais (variadas entonações de voz, diferentes fisicalidades, diversidade de 
personagens e narrativas etc.). 
 
 
Videoaulas 
  
Vídeo 1 – O ponto fora do papel. 
https://drive.google.com/file/d/1hfOQE58JRT0QXxfY1uFIqA_zOeXcplC_/view?
usp=sharing 
 
 
Vídeos complementares:  
Assunto:  O jogo do espelho. 
 https://youtu.be/xJdeEEw6ub0 
 
 

 

Atividades:.  
 

 Leitura Proposta no livro SME página 20 a 23 – O ponto fora do 
papel.(Assistir Videoaulas 1) 

 Realização de atividade propostas no livro SME. Páginas 23 e 24 

https://drive.google.com/file/d/1hfOQE58JRT0QXxfY1uFIqA_zOeXcplC_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hfOQE58JRT0QXxfY1uFIqA_zOeXcplC_/view?usp=sharing
https://youtu.be/xJdeEEw6ub0


( Vamos fazer) 

 Assistir o vídeo complementar  
O jogo do espelho. https://youtu.be/xJdeEEw6ub0 - Imite os movimento 
feitos  no vídeo chame sua família para brincar e dançar com você.. 
 
 
 

Recursos para as aulas: 
 
 
- Livro SME de Arte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Encontros online:  

 Terça-feira, dia 26/05/2020, 1º ano A: 9h , 1º ano B: 14h30min 

 Quarta-feira, dia 27/05/2020, 1º ano A:  9h , 1º ano B: 14h30min.  

 Quinta-feira, dia 28/05/2020, 1º ano A: 9h , 1º ano B: 14h30min  

 Sexta-feira, dia 29/05/2020, 1º ano A: 9h, 1º ano B: 14h30min 

 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:  
 
Livro de Arte. 
 
Página 24:  Vamos fazer. 

1- Página 24- Agora você é o tapeceiro mas não use agulha nem , você 
pedaços de lã no quadradinhos e forme o desenho. 

 
 Caso não tenha lã em casa, não fique triste, use outro material, como papel 
picado, ou pinte os quadradinhos de lápis de cor.   
 

2- Crie seu próprio desenho, colando pedacinhos de lã no espaço a seguir.  
 

https://youtu.be/xJdeEEw6ub0


Caso não tenha lã em casa, não fique triste, use outro material, como papel 
picado, ou pinte os quadradinho de lápis de cor.   
 
 
Em caso de dúvidas, entrar em contato com o professor pelo FÓRUM, no 
aplicativo, ou em nossa sala virtual Classroom. 
 
Bons estudos! 
 


