Roteiro de trabalho para o 3o ano
No volume do 3º ano estão assim organizados os conteúdos e as
habilidades a serem desenvolvidos no decorrer do ano.
LIÇÃO

1. Observando a
linha na arte

2. As cores
secundárias

3. Conhecendo a
técnica do
mosaico

4. Conhecendo
Claude Monet

5. As formas
geométricas

CONTEÚDOS
 Trabalhando a linha e a linha
curva na arte.
 As cores primárias.
 Desenhando e pintando com as
cores primárias.
 Recortando e colando com as
cores primárias.
 Espaço para colagem – Fundo
do mar.
 Expressão facial.
 Origami – Cachorro.
 É tempo de Páscoa! – Recorte,
colagem e montagem.
 Figuras simétricas – Recorte e
colagem.
 Noções de lateralidade.
 Ambientação – Relação
espacial.
 Pintando com as cores
secundárias.
 Recortando e colando com as
cores secundárias.
 Dia das Mães - Confeccionando
uma cesta.
 Seriação.
 Pintando para imitar um
mosaico.
 Trabalhando mosaico com papel
rasgado.
 Pintando uma obra de Claude
Monet.
 Releitura de obra de arte.
 Desenho com tema dirigido.
 Dia dos Pais – Aviso de porta.
 Preenchendo os desenhos com
diferentes tipos de linha.
 Móbile.
 Trabalhando com formas
geométricas.
 Trabalhando com o quadrado, o
triângulo, o círculo e o retângulo.
 Trabalhando com formas
geométricas – Recorte e
colagem.
 Círculo cromático – Pintando e
identificando as cores.
 Colorindo com as cores

OBJETIVOS
 Reconhecer a importância
da linha como meio artístico.
 Desenvolver a motricidade,
para que possam executar
traços contínuos,
observando limites e
espaços.
 Desenvolver a técnica da
colagem, a simetria, a
harmonia e a percepção
visual, identificando formas
e cores.
 Produzir trabalhos de arte
utilizando as linguagens do
desenho, montagem,
modelagem e colagem.
 Reconhecer, valorizar
socialmente e questionar
recursos culturais.
 Sentir-se estimulado pelas
artes visuais e pelo
artesanato.
 Posicionar-se de forma
crítica e construtiva em
diferentes situações
artísticas.
 Aplicar a expressão plástica,
a técnica de colagem e a
habilidade e destreza
manual.
 Manusear corretamente o
lápis, a régua e observar
limites espaciais.
 Desenvolver capacidades de
coordenação motora e
tomada de decisões.
 Adquirir habilidade com a
linha, posições, traçados e
desenvolver o raciocínio
lógico.
 Produzir trabalhos de arte
usando a concentração e a
observação.
 Expressar-se por meio do
desenho.
 Estimular o gosto pela
pintura e levar os alunos a
identificar cores.






6. Expressão
musical






7. Chegou o Natal!



primárias e secundárias.
Constância perceptiva das
formas.
É tempo de alegria: Primavera –
Recorte e montagem.
Trabalhando com material
reciclável, com tinta guache e
com materiais diversos.
Desenhando paisagens.
Cantando e acompanhando a
música.
Música e movimento.
Vamos pintar os instrumentos
musicais?
Instrumentos musicais – Recorte
e colagem.
Cartão de Natal – Recorte,
colagem e montagem.
Anjo – Montando uma peça
decorativa natalina.

 Reconhecer a importância
de manipular e escolher
materiais adaptados ao
contexto de forma, cor e
dimensão.
 Estabelecer relações entre a
música e diferentes
linguagens artísticas.

