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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 2º ano do Ensino Fundamental 1: 

“Cultura Popular” 

A proposta de Artes Visuais do 2º ano evidencia a Cultura Popular Brasileira, sua identidade,  

apresentando fragmentos das produções indígenas, afro-brasileiras e de influências europeias. 

Experiências com trabalhos manuais, feitos com matéria prima natural, como o barro, madeira, 

sementes e tintas. 

Visita à parte do acervo permanente do Museu Afro-Brasil, área destinada à cultura popular, 

com trabalhos de barro / argila do Mestre Vitalino (Pernambuco), Izabel Mendes da Cunha (Minas 

Gerais) e das Figureiras de Taubaté-SP. 

  

Conteúdo do 1º trimestre: 

Diálogo e apreciação: 

Apreciação de vários objetos confeccionados manualmente com madeira, argila, tecidos e linhas 

(origem, materialidade e significados).  

Prática de ateliê: 

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

com a área de música. 

Desenhos e pinturas de observação de objetos artesanais. 

Arquivo individual de desenhos de objetos da nossa cultura popular.  

 

Conteúdo do 2º trimestre: 

Diálogo e apreciação: 

Pesquisa sobre as festas juninas, principalmente o significado do mastro que será carregado 

pelos pais dos alunos do 2º ano na tradicional festa do colégio. 

Poética de artistas: Anita Malfatti, Djanira, Alfredo Volpi, Cândido Portinari, J. Borges, Guignard e 

Maria Auxiliadora. 

 

Prática de ateliê: 



Pintura e colocação de fitas coloridas no mastro da festa junina do colégio. 

Visita ao Museu Afro Brasil (Acervo de cultura popular). 

Desenho de observação dentro da exposição do Museu Afro Brasil. 

  

Conteúdo do 3º trimestre: 

Diálogo e apreciação: 

Conversa e pesquisa sobre a função e características dos amuletos dentro de diferentes culturas. 

Resgate em rodas de conversa do trabalho “Chuva de pássaros”, observado pelos alunos na 

visita ao Museu Afro-Brasil. 

Prática de ateliê: 

Construção de amuletos naturais que serão expostos dentro de caixas de sapatos pintadas com 

tinta preta. 

 Experiências com argila dentro da construção coletiva da escultura / objeto “Chuva de pássaros”, 

tendo como referência o trabalho das Figureiras de Taubaté-SP.  

  

Avaliação: Este componente curricular entende a avaliação como um processo contínuo e uma 

forma de intervir positivamente no processo de ensino e de aprendizagem. Os estudantes são 

avaliados e regulados a cada aula e o resultado final deve refletir o processo construído por ele, 

assim, o estudante será avaliado a partir dos seguintes critérios: 

● Conhecimento adquiridos. 

● Execução das tarefas e propostas no ateliê de artes. 

● Entrega das pesquisas e trabalhos. 

● Boa relação social durante as aulas. 

● Postura adequada em sala de aula. 

● Respeito aos colegas, professores e toda comunidade escolar. 

● Cuidado com os materiais e o espaço do ateliê. 

● Colaboração, participação e autonomia durante as aulas.  

  

  

 


