
 

 

 

DISCIPLINA: Arte PROFESSOR(A) Camilla Dantas 
Habilidades exigidas: Conteúdos: AV1 

 
AV1: Onde estudar? 

 
AV1: Dicas para estudo 

 

H1. Representar ideias, 
emoções, sensações por meio 
das artes visuais, teatro, dança 
e música. 
 
H3. Conhecer os contextos 
históricos das obras.  
 
H4. Discutir noções de arte e 
de beleza.  
 
H8. Analisar arte gótica e 
identificar os principais 
elementos.  
 
H38. Explorar diferentes 
elementos envolvidos na 
composição dos 
acontecimentos cênicos e 
reconhecer seus vocabulários.  
 
H41. Explorar gestualidade e 
as construções corporais e 
vocais de maneira imaginativa 
e na improvisação teatral e do 
jogo cênico.  

Tema 15: arte africana 
 
Tema 16: Lygia Clark e a escultura 
 
Tema 17: Renascimento 
 
Tema 19: História em quadrinhos 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Livro didático, páginas 96  a 130 

- 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. 

 

ROTEIRO DE ESTUDOS – 7º ANO – TURMA: 71, 72 e 73 

3ª TRIMESTRE / 2021 



Trabalhos pedagógicos – 3ª trimestre 
 

Descrição do trabalho 
Data em que o trabalho 

será disponibilizado   
Data de Entrega Pontuação Critérios Avaliativos 

 
 
Feira de Ciências 

 
 

               Setembro 

 
 
 

25/09 

 
 
 

1,5 pontos 

- Criatividade 

- Capricho 

- Organização 

- Pontualidade 

- Engajamento 

 
 
Feira de arte e cultura (FAC). 

 
 

Novembro 

 
 

06/11 

 
 

1,5 pontos 

- Criatividade 

- Capricho 

- Organização 

- Pontualidade 

- Engajamento 

 
Confecção de máscaras 
africanas durante a aula. 

 
 

08/09 

 
 

30/09 

 
 

1,0 ponto 

- Participação 

- Contribuição com os 

materiais 

- Criatividade 

        - Colocar em prática o que 

estudamos no tema. 

Projeto de história em 
quadrinhos. Cada aluno irá 
criar uma história em 
quadrinhos. 

25-10 20-11 1,0 ponto - Capricho 

- Criatividade 

- Compreensão do tema 

 

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


