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O componente curricular da área de arte tem como objetivo desenvolver no aluno as 

habilidades necessárias para as seguintes competências: 

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

● Vivenciar experiências práticas de ateliê. 

● 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), sempre num diálogo direto com os temas pesquisados. 

 

A área de arte está fundada nos seguintes segmentos: 

●  Diálogo e apreciação 

●  Pesquisa 

●  Prática de ateliê 

 

Conteúdo anual de arte do 1º ano do Ensino Fundamental 1: 

 

Aproximações entre os cinco sentidos e os elementos da natureza.  

Criar um diálogo frequente entre os sentidos (tato, visão, audição, olfato e paladar) com os 

elementos da natureza (água, terra, fogo e ar). 

Perceber a relação do seu corpo com o espaço que convive no dia a dia. 

Aproximar as poéticas de vários artistas que realizaram alguns trabalhos tendo como eixo os 

sentidos e os elementos da natureza com as experiências práticas de ateliê. 

Visita ao “Jardim de esculturas” projetado pelo paisagista Roberto Burle Marx no Parque 

Ibirapuera, um espaço para ser observado, tocado e ouvido e ao MAM - Museu de Arte Moderna 

de São Paulo. 

  

Conteúdo do 1º trimestre: 

Diálogo e apreciação: 

Acolhimento e conversa sobre as experiências de viagens e passeios nas férias de 

verão.Experiência inspirada na performance “Arte é viagem - 2011” do artista gaúcho Jailton 

Moreira. 

Viagem visual sobre lugares do Brasil com diferentes características de seu carnaval, das 

paisagens naturais e de sua arquitetura. (Ex: São Paulo, Recife, Ouro Preto, São Luiz do 

Paraitinga, Rio de Janeiro e Salvador).  

Apreciação de obras de artistas que trabalham com terra. 

Artistas referentes: Brígida Baltar e Tony Plant.  

 

Prática de ateliê: 

Confecção das máscaras de carnaval para o desfile do “Bloco do Ofélia”, atividade em parceria 

com a área de música. 

TERRA: Confecção de tintas misturadas com terra grossa e fina. Pintura e colagem do material 

confeccionado sobre papel canson e papel duplex. 

  



Conteúdo do 2º trimestre: 

Diálogo e apreciação: 

Apreciação de obras de artistas que trabalham com ar e fogo. 

Prática de ateliê: 

AR: Investigação do invisível através do desenho de observação do ventilador com fitas coloridas 

em sua extremidade, primeiramente desligado, depois ligado com pouca velocidade e na terceira 

experiência, ligado na potência máxima, fazendo as fitas se moverem com vigor. 

Artistas referentes: Rodrigo Matheus com a obra “Cortina de vento” e Theo Jansen. 

FOGO:Propostas com diferentes materiais, do giz de cera derretido aos desenhos efêmeros 

realizados com luz.  

Artistas referentes: Shirley Paes Leme e Antônio Bandeira. 

Visita ao Jardim de esculturas e ao MAM – Museu de Arte Moderna de São Paulo, Parque 

Ibirapuera. 

  

  

Conteúdo do 3º trimestre: 

Diálogo e apreciação: 

Apreciação de obras de artistas que trabalham com água em seus diferentes estados (sólido, 

líquido e gasoso). 

Artistas referentes: Paulo Bruscky - Obra: “Fogueira de gelo” e Francis Alys. 

Prática de ateliê: 

ÁGUA: Criação individual de esculturas de gelo de diferentes formatos que mais tarde formarão 

uma instalação coletiva e efêmera. 

 

  

  

  

 
 


