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Objetivos da área 

➔ Interpretar trabalhos produzidos pelos colegas e também obras produzidas por artistas. 

➔ Utilizar com autonomia os materiais e as ferramentas do ateliê, respeitando os procedimentos 

de segurança, limpeza e organização do espaço coletivo de trabalho. 

➔ Desenvolver o prazer da produção artística. 

➔ Perceber e explorar as qualidades e significados específicos de cada material. 

➔ Reconhecer as qualidades dos trabalhos produzidos pelos colegas. 

➔ Desenvolver e ampliar o vocabulário utilizado para analisar obras de arte. 

➔ Compreender o contexto histórico e cultural de cada conteúdo abordado. 

➔ Aproximar os conteúdos vivenciados com suas experiências do cotidiano. 

➔ Preservar os espaços de criação individual e coletiva. 

➔ Conhecer a cada ano um novo espaço cultural (museus, centros culturais, patrimônios 

históricos), relacionado aos temas pesquisados. 

 

 

Conteúdo do 1º bimestre           Narrativas Gráficas  

. Apresentação do conceito de narrativas gráficas. 

. Estudo dos elementos que compõem uma história em quadrinhos:  

. enquadramento 

. ponto de vista 

. anatomia expressiva 

. balões de fala 

. onomatopéias  

. requadro. 

 

Conteúdo do 2º bimestre            Roteiro e criação de uma HQ 

. Estudo da estrutura de um roteiro para História em Quadrinhos. 

. Estratégias de criação de narrativas gráficas. 

. Criação de um roteiro 

. Elaboração da história. 

. Apreciação da HQ “Jeremias: Pele” 

 

Conteúdo do 3º bimestre                     Animação pré-cinematográfica  

. Estudo de técnicas de animação pré-cinematográfica. 

. Criação e apreciação de um Taumatrópio. 

. Criação e apreciação de um flipbook   

. Apreciação da obra do artista William Kentridge. 

 

Conteúdo do 4º bimestre                     Livro de artista 

. Apreciação de livros de artistas. 

. O livro como suporte para a criação. 

. Apreciação dos trabalhos de: Edith Derdyk, Arthur Barrio, Paulo Bruscky, entre outros. 

- Elaboração de um projeto autoral de livro de artista. 

 

Avaliação 

 

. Realização de tarefas;  

. Participação nas atividades de apreciação e discussão dos trabalhos dos colegas e de artistas.  



. Avaliações  

. Caderno 

 
 


