
DISCIPLINA: Arte PROFESSOR(A) Camilla Dantas
Habilidades exigidas: Conteúdos: AV AV1: Onde estudar? AV1: Dicas para estudo

H2. Avaliar o lugar da arte

H4. Ler e interpretar a Arte de
forma contextualizada

H5. Conhecer e analisar arte
rupestre.

H7. Identificar, investigar e
organizar informações sobre a
história da arte em diferentes
culturas e etnias.

H16. Conhcer e aprimorar
diferentes técnicas artísticas.

Tema 9: A arte começou na
Pré-História

Tema 10: Arte Figurativa e arte
abstrata

Tema 12: Dançar para se expressar

Tema 13: Cor, emoção e sensação -
Cores quentes e cores frias

Tema 14: Arte egípcia

- Livro didático - Páginas 50 a 85

- Gravações das aulas online

- Fichas de exercício do livro

- Durante as aulas, sempre
preste atenção no que a
professora diz e pergunta.

- Participar das aulas, sempre
interagindo e perguntando.

- Fazer todas as tarefas de casa.
- Após o término da aula,

revisar o que foi aprendido
naquele dia.

- Ao estudar, escolher um lugar
calmo e silencioso, sem
distrações.

Trabalhos pedagógicos – 2ª trimestre

Descrição do trabalho
Data em que o trabalho

será disponibilizado
Data de Entrega Pontuação Critérios Avaliativos

Releitura pré-histórica: Em um
cartaz ou papel pardo ou folha
de lixa, fazer um registro
Pré-Histórico. Se nós não
tivéssemos computadores ou

17/05 31/05 2,0 pontos

- Entendimento da

necessidade de registro

- Compreensão das temáticas

que os homens pré-históricos

registravam



escrita no dia de hoje, o que
registraríamos nas paredes das
nossas casas? Utilizar tinta ou
carvão ou giz de cera ou lápis
de cor escura.

- Correlação da vida

pré-histórica com os dias de

hoje

- Autoconhecimento

- Capricho

- Dedicação

- Pontualidade

Com os conhecimentos
adquiridos no tema 11,
durante a aula faremos uma
atividade de origami,
colocando-a em uma
composição com pintura.

03/06 03/06 2,0 pontos

- Atenção aos comandos

apresentados

- Capricho

- Disciplina e organização

Projeto da feira do livro
15/05 15/05 1,0 ponto

Observação: Caso ocorra a alteração de algum conteúdo, o professor da disciplina informará previamente.


