Roteiro de trabalho para o 5o ano
No volume do 5º ano estão assim organizados os conteúdos e as
habilidades a serem desenvolvidos no decorrer do ano.
LIÇÃO

CONTEÚDOS

1. Por que estudar
Arte?

 Começando a colorir.
 Fantoche – Criação de um
personagem.
 As cores.
 Identificando cores em obras de
arte.
 Pintando com cores primárias.
 Desenhando e pintando com
cores secundárias.
 Colando com cores quentes.
 Pintando com cores frias.
 Conhecendo linhas.
 Trabalhando com linha curva.
 Recorte e montagem – É
Páscoa!

2. Colagem

 Colagem com papel colorido e
caneta hidrocor.
 Colagem com diferentes tipos de
papel.
 Dia das Mães – Quadro de
mesa.

3. Composição

 Composição visual/temática.
 Composição periódica.
 Composição estrutural.

4. Tarsila do Amaral

 Pintando uma obra de Tarsila do
Amaral.
 Autorretrato.
 Dia dos Pais – Cartão ou portaretratos.
 Repetição da forma.
 É primavera! – Recorte e
montagem.
 Trabalhando com material
reciclável – Coruja.

5. Técnicas de
pintura

 Pintando com tinta guache e
com tinta acrílica.
 Desenhando com vela.
 Ilustração de música –
“Aquarela”.
 Formas geométricas.
 Montagem e colagem com
formas geométricas.
 Móbile com sobreposição de
estrelas.

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.
 Interagir com materiais,
instrumentos e
procedimentos variados em
arte e valorizar a criatividade
e o gosto pela técnica de
montagem.
 Observar as relações entre
o ser humano e a realidade,
com interesse e curiosidade,
exercitando a discussão e
indagando, argumentando e
apreciando arte de modo
sensível.
 Estimular o gosto pelas
artes visuais e pelo
artesanato.
 Posicionar-se de forma
crítica e construtiva em
diferentes situações
artísticas.
 Valorizar a capacidade de
expressão plástica, a técnica
de colagem e a habilidade e
a destreza manual.
 Estimular corretamente o
manuseio com o lápis e a
régua e observar limites
espaciais.
 Desenvolver capacidades de
coordenação motora e
tomada de decisões.
 Adquirir habilidade no traço
da linha e suas posições,
traçados, e desenvolver o
raciocínio lógico.

 Simetria.
 Tangram – Exercícios lógicos de
percepção visual.
 Crie sua história em quadrinhos.
 Desenho livre.

6. Expressão
musical

 Classificando e identificando
instrumentos musicais.
 Regendo a orquestra.
 Para cada som, um traje.
 Festival musical.

7. Chegou o Natal!

 É Natal! – Montagem de um
presépio.
 É Natal! – Montando uma peça
decorativa natalina.

 Observar, perceber a
mensagem e expressar-se
por meio do desenho.
 Exercitar e estimular o gosto
pela pintura em trabalhos de
identificação de cores.
 Reconhecer a importância
de manipular e escolher
materiais adaptados ao
contexto de forma, cor e
dimensão;
 Explorar e identificar
elementos da música para
se expressar, interagir com
os outros e ampliar seu
conhecimento de mundo.

