Artes – 5º ano
Proposta de trabalho
Poema rima com...

Noções / Conceitos
Escrita de Poesias

Luz, câmera, ação!! Em Cena.

Teatro e Encenação




Arte faz parte.

Grafite

Quem canta seus males espanta.
O mundo em um click.

Cantiga Popular
Paródia
Fotografia

O mundo gira.

Biografia: Van Gogh

Belezas da Natureza.

Simetria

Tecnologia, arte e cultura.
Composições artísticas.

Reduzir e ampliar Imagens
Formas Geométricas

O nosso povo brasileiro.

Análise de Obras: Tarsila do Amaral

Os imigrantes e suas contribuições.

Manifestações Culturais-Danças
regionais.
Origami – Tsuru
Coreografias: Projetos
Artes manuais






















Dia das Mães
Dia dos Pais
Festa junina
Miniolis
Festa de Encerramento












Competências / Habilidades
Exercitar a imaginação e a criatividade.
Desenvolver a entonação e o ritmo.
Inserir as crianças no universo poético, familiarizando-as com a linguagem poética e com a forma
gráfica dos textos poéticos.
Oportunizar aos educandos o acesso ao conhecimento da linguagem audiovisual.
Apresentar o Cinema aos estudantes como sendo uma fonte de cultura e agente transmissor de
conhecimento.
Perceber nas manifestações culturais a construção de personagens através do grafite.
Reconhecer diferentes formas e estilos em obras de arte de diferentes artistas.
Reconhecer a cultura popular como manifestação artística.
Perceber a aproximação da música em relação à obra de arte.
Conhecer sobre a história da fotografia.
Entender os tipos de fotografias que existem.
Expressar-se através da fotografia.
Conhecer a vida e obra do artista.
Observar e analisar a obra “O Girassol”.
Compreender o que é simetria.
Observar a simetria no ambiente em que vivemos.
Identificar nas figuras geométricas seus eixos de simetria.
Despertar o gosto pelo desenho.
Conhecer, diferenciar e utilizar as formas geométricas através de imagens.
Reconhecer as formas geométricas na natureza e no cotidiano.
Realizar a releitura de obras de arte.
Conhecer a releitura em diversas produções artísticas.
Realizar a releitura em várias linguagens artísticas.
Reconhecer a cultura popular como manifestação artística.
Conhecer e identificar festejos regionais da cultura popular.
Valorizar e aprender a se expressar por meio dessa linguagem.
Interpretar uma dança: encontrar maneiras de dançar.
Improvisar: experimentar as possibilidades de criação dos movimentos.
Compor uma dança: escolher os movimentos e organizar em sequências.
Estimular a formação integral das crianças, utilizando as artes manuais como ferramenta educativa.
Desenvolver a auto expressão e atuar de forma afetiva com o mundo, opinando, criticando,
sugerindo, através da utilização das cores, formas, tamanhos, símbolos, entre outros.

