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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 

  

Conteúdo anual de arte do  5 º ano do Ensino Fundamental 1: 

“Um olhar sobre a cidade que habito: arquitetura” 

O 5º ano realiza uma investigação sobre alguns traços da cidade de São Paulo, principalmente 

sobre parte da sua arquitetura moderna e suas relações com as artes plásticas. 

Os nossos cadernos de desenhos são caixas de papelão, onde as faces deste elemento sólido 

geométrico são trabalhadas uma a uma. 

Interações: Arte - matemática – história 

Grandes mestres: Gregori Warchavchik e Lina Bo Bardi. 

  

Conteúdos do 1º trimestre: 

Diálogo e apreciação: 

Introdução ao tema: arquitetura 

-Quais construções chamam atenção na nossa cidade?  (casas, espaços públicos e privados) 

Pesquisa sobre o arquiteto Gregori Warchavchik. 

Prática de ateliê: 

Desenho da casa onde moram (Fachada) e de seu quarto. Temas abordados: (Entrada de luz, 

ventilação e espaço de convivência). 

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

com a área de música. 

  

Conteúdo do 2º trimestre: 

Diálogo e apreciação: 

Apresentação e debate sobre a obra de Gregori Warchavchik. 

Prática de ateliê: 

Visita à Casa Modernista da Rua Bahia, bairro de Higienópolis, projeto de Warchavchik. 

Desenhos de observação da fachada da casa e primeiros trabalhos nas caixas de papelão.   

Desenho com tinta branca sobre o fundo preto da face da caixa. (Positivo e negativo). 

  

Conteúdo do 3º trimestre: 



Diálogo e apreciação: 

Arquitetura moderna no Brasil. 

Pesquisa sobre a arquiteta Lina Bo Bardi. 

Instalação. 

Prática de ateliê: 

Visita a Casa de vidro no bairro do Morumbi, em São Paulo. (Projeto de Lina Bo Bardi) 

Desenhos de observação e trabalhos com pintura e colagens nas caixas. Desenho com tinta 

preta sobre o fundo branco da caixa. (Positivo e negativo) 

Confecção de elementos vazados (“máscaras”) para serem utilizadas com tinta spray (grafite).  

Finalização dos trabalhos nas caixas. 

Os trabalhos individuais serão expostos coletivamente na mostra de arte do Colégio Ofélia 

Fonseca, criando uma grande instalação.   

 

  

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.   
 


