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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 3º ano do Ensino Fundamental 1: 

“Bidimensional e tridimensional” 

O terceiro ano da Educação Infantil discute e vivencia as diferenças entre os trabalhos 

bidimensionais (altura e largura) e os tridimensionais (altura, largura e profundidade). 

Estudo das cores primárias e secundárias. 

Confecção manual das misturas entre as cores realizadas pelas crianças no ateliê. 

Pintura em suportes de papel canson, tamanho A3, formando no fim da experiência um catálogo 

com cinco trabalhos individuais com cores diferentes. 

Experiências de “Corta e dobra” com diferentes papéis, criando pequenas esculturas. 

Visita ao MUBE - Museu Brasileiro de Esculturas, dando ênfase aos trabalhos do jardim externo e 

a arquitetura do espaço. 

  

Conteúdo do 1º Trimestre: 

Diálogo e apreciação: 

Apresentação da poética de artistas que trabalham com uma grande diversidade de cores: 

Poética de artistas: Djanira da Motta e Silva e Tarsila do Amaral. 

Prática de ateliê: 

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

com a área de música. 

Confecção das tintas e pintura com as cores primárias. 

Experiências com o vermelho. 

Artista referente: Cildo Meirelles 

Construção de um Arquivo de imagens através de revistas variadas. 

 

 

  

Conteúdo do 2º trimestre: 

Diálogo e apreciação: 



Experiências do olhar em que a cor foi o destaque (viagens, arquitetura, paisagens naturais, etc.). 

Prática de ateliê: 

Confecção das tintas e pintura com as cores primárias. 

Experiências com o azul. 

Artista referente: Pablo Picasso 

Experiências com o amarelo. 

Artistas referentes: Beatriz Milhazes e Margaret Mee. 

  

Conteúdo do 3º bimestre: 

Diálogo e apreciação: 

Equilíbrio, materialidade, poética e espaço. 

O Tridimensional na arte. 

Prática de ateliê: 

Finalização das pinturas com as cores primárias e secundárias. 

Visita ao MUBE - Museu Brasileiro de esculturas. 

Confecção de esculturas / corta e dobra. 

Artistas referentes: Emanoel Araújo, Franz Weissmann, Lygia Pape e Amilcar de Castro.  

  

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 ateliê. 

● Colaboração, participação e autonomia durante as aulas.  

  

  

  
 


