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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 Grupo 4 da Educação Infantil: 

 

“Pequenos detetives” 

A proposta do Grupo 4 da Educação Infantil é a experiência com a diversidade de materiais  e a possibilidade de 

olhar o seu cotidiano através de diferentes ângulos. 

Construção de objetos óticos para o “KIT Detetive”: visores de papel com diferentes tamanhos e formatos, espelhos, 

lupas, monóculos, binóculos, etc. 

Utilizaremos conexões hidráulicas de diferentes tamanhos, tubos de papelão, bloquinhos de papel para desenhos  e 

tubos de ensaio para recolher materiais para pesquisas. 

 No segundo semestre o grupo utilizará todo material confeccionado numa pesquisa de campo no Jardim Botânico 

de São Paulo, onde percorremos uma pequena trilha até a nascente do rio Ipiranga. 

As experiências com desenho, pintura e escultura estão presentes durante todo o percurso de artes visuais do 

Colégio Ofélia Fonseca, porém o Grupo 4 tem uma relação direta com objetos do cotidiano (Brinquedos, sapatos, 

caixas, etc.). 

  

 Conteúdo do 1º trimestre: 

  Diálogo e apreciação: 

Acolhimento do grupo com a dinâmica do guarda-chuva de fitas. 

  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 com materiais diferentes (lápis, carvão, giz pastel, guache, aquarela, etc.) sobre diversos 

suportes (papel canson, papelão, tecido, etc.). 

 

Conteúdo do 2º trimestre: 

  Diálogo e apreciação: 

A diversidade dos materiais nas obras de arte. 

Artistas referentes: Roberto Burle Marx, Leda Catunda e Nuno Ramos. 

  Prática de ateliê: 

Confecção de trabalhos com papelão e tecidos, criando um diálogo entre os trabalhos bidimensionais (altura e 

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

  

Conteúdo do 3º trimestre: 

 Diálogo e apreciação: 

Conversa em roda sobre as funções dos detetives. 

  Prática de ateliê: 

Confecção dos visores de papel, monóculos com canos de PVC e lupas para o “Kit Detetive”, que será utilizado na 

visita ao Jardim Botânico de São Paulo.   


