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Resumo: 

 

Esta unidade didática tem como objetivo uma proposta pedagógica 

que fundamente a prática em teorias acerca da educação do 

sensível e a disciplina de arte em diversos aspectos. Com ênfase 

nos jogos teatrais esta proposta de ação pedagógica estruturou-se 

mediante o estudo teórico na literatura da área específica desta 

proposição. Deste modo as leituras basearam-se em obras de 

autores como Olga Garcia Reverbel (2009) e João Francisco Duarte 

JR (2004). 
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APRESENTAÇÃO 

 

 

Este material didático é parte integrante das atividades propostas no 

Programa de Desenvolvimento Educacional- PDE/2014 e será aplicado a 

alunos do Curso de Formação de Docentes do Colégio Estadual Leonardo da 

Vinci,(CELV) Dois Vizinhos PR, tendo como objetivo proporcionar uma 

educação pela Arte através da sensibilidade. Portanto, visa desenvolver 

metodologias significantes que fortaleçam a aprendizagem dos conteúdos de 

Arte. 

A utilização dos jogos teatrais e musicais são recursos didáticos para a 

educação do ser sensível e o ensino de Arte. O jogo torna-se fundamental, pois 

exerce uma função pedagógica de respeito na troca de ideias para que a 

atividade aconteça, sendo que as dificuldades encontradas pelos alunos 

quanto à falta de sensibilidade são evidentes no espaço escolar.  Então é 

necessário trabalhar com este tema e conteúdos de forma que proporcionem 

uma nova maneira de olhar esta realidade, motivá-los e envolvê-los com 

atividades que possibilitem uma vivência através da prática realizada em sala 

de aula, a fim de obter o conhecimento do conteúdo de Arte, através da troca 

de experiências. 

  



 
 

 

 

 

 

 

Convido vocês a fazermos uma viagem ao mundo da Arte! 

O ensino da Arte e educação do sensível é o lugar onde estaremos e este 

mundo terá como habitantes eu, você e todos nós.  O sucesso desta viagem 

depende de cada um e de todos. 

Fundamentando teoricamente, fazendo pesquisas, participando de diversas 

maneiras, ora criando/produzindo, ora vivenciando, ora apresentando, ora 

assistindo. Sendo autor, plateia, espectador, público, trabalhando individual, em 

grupo, escrevendo, ensinando, observando, emocionando e se emocionando. 

 

Apertem os cintos, nossa viagem vai começar! 

 

 

 

 

O Ensino de Arte e a Educação do Sensível  



 
 

Para começar o nosso trabalho, vamos responder a um questionário 

diagnóstico para percebermos o quanto vocês já sabem sobre a disciplina de 

artes. 

Questionário 
 

1- O que é arte? 
2- Porque arte na escola? 
3- Você dança? 

(  ) sim   (  ) não  
Se sua resposta foi afirmativa na questão anterior, responda: 
Onde dança?_____________________ 
O que dança?______________________ 
 

4- Você canta?  
(  ) sim   (  ) não  Onde? ____________________________ 

5- Você faz teatro? Onde? ___________________________ 
(  ) sim   (  ) não  
 

6- Você toca algum instrumento musical? 
(  ) sim   (  ) não    Qual?___________________ 
 

7- Porque as pessoas leem livros, ouvem música, vão ao teatro e ao 
cinema? 

8- Em suas aulas de arte assinale de 1 a 4 as práticas que foram 
realizadas, sendo 1 para as práticas realizadas com frequência e 4 para 
as menos frequentes: 
(  ) dança    (  ) música 
(  ) artes visuais   (  ) teatro 
Nas aulas de arte você: 
(  ) reproduz desenhos,   (  ) reproduz pinturas,  
(  ) reproduz danças,    (  ) reproduz músicas... 
 
(  ) cria arte visual,    (  ) cria coreografias 
(  ) compõe  músicas   (  )  pesquisa sobre arte 
(  ) assiste filmes sobre arte 
 

9- O que mais lhe chamou atenção na disciplina de artes, nestes anos de 
estudo? 
__________________________________________________________
__ 

10- Relate algo que você acha relevante sobre a disciplina de arte? 
____________________________________________________________



 
 

 
 Respondeu as questões? 

Então agora vamos participar de uma atividade exercitando a 

expressão corporal. Segundo Olga Reverbel (2009), a expressão corporal 

envolve as capacidades de relacionamento, espontaneidade, imaginação, 

observação e percepção que nascem com os seres humanos, mas que se 

torna essencial serem estimuladas através de várias atividades entre elas as 

dramáticas, as musicais, as plásticas e os jogos teatrais. Salientando os 

benefícios que a expressão corporal possibilita ao ser humano quando são 

estimulados pelo professor. Assim, expressar-se através dos movimentos 

desenvolve-se as habilidades físicas e motoras, despertando o interesse pelo 

sensível.   

Para Duarte Junior (2001) a beleza ou o sentimento, origina-se nos 

domínios do sensível.  Sabemos que cada vez mais nós seres humanos 

estamos desprezando e até negando nossa sensibilidade em virtude da razão, 

seguindo os preceitos do conhecimento moderno. No entanto, o nosso 

cotidiano se dá na base do sensível de que dispomos e na maioria das vezes 

não nos damos conta de sua valorização e utilidade em nossas vidas. Para o 

autor  

Movemo-nos entre as qualidade do mundo, constituídas por cores, 
odores, gostos e formas, interpretando-as e delas valendo para 
nossas ações, ainda que não cheguemos a pensar sobre isto 
(DUARTE JUNIOR, 2001). 

Desta forma, nós precisamos recuperar uma determinada forma de 

aproximação da dimensão do sensível, fundamentando-as com os fatos da 

vida. Assim, no decorrer de nossas atividades, trabalharemos a educação do 

sensível estimulando os alunos em sala de aula a terem uma vida mais íntegra 

e plena no cotidiano. Uma educação que reconheça a importância do sensível 

de nossa existência e a ele dedique a sua devida atenção. 

Para começar nossas atividades sobre a educação do sensível, iremos 



 
 

trabalhar com as memórias de infância. 

O professor irá explicar sobre a expressão corporal e na sequencia 

faremos a seguinte atividade: 

Agora, relembre como era sua infância e por meio da expressão 

corporal faça os movimentos abaixo relacionados conforme a orientação do 

professor: 

-empinar pipa. 

-brincar de roda. 

-virar estrelinha. 

A partir de agora além de nossas lembranças agradáveis 

registraremos nossas atividades que serão feitas no desenvolvimento deste 

projeto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

é um meio de os estudantes registrarem 

as suas atividades, reflexões, comentários sobre o modo 
como o trabalho que se desenvolveu em grupo ou 
individualmente se processou.  
 

 

 

 

 

Como se faz um diário de bordo. 

Curiosidades! 

Você pode saber mais sobre o diário de bordo em: 

http://eremptm.files.wordpress.com 

 



 
 

 

 

 

 

Inicialmente iremos personalizar o diário de bordo onde você identificará 

conforme sua afinidade e preferencias utilizado as linguagens de artes visuais, 

teatro, musica e dança.  

Utilize diversos materiais na personalização do seu diário. Segue aqui algumas 

dicas para você personalizá-lo: 

 Pense em algo que você goste e chame sua atenção; 

 Use da sua imaginação: 

 Utilize sobras de materiais para fazer pequenos detalhes; 

 Expresse-se por meio da arte;

 

 Como o próprio nome diz, este é um Diário que será 

preenchido ao longo de todo o trabalho, trazendo as anotações, 

rascunhos, e qualquer ideia que possa ter surgido no decorrer do 

desenvolvimento de cada aula. Estas anotações poderão ser escritas 

ou desenhadas.  

Agora que você já conhece o 

diário de bordo. 

Vamos personalizá-lo.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:  

A arte (do latim ars) é o conceito que engloba todas as criações 

realizadas pelo ser humano para expressar uma visão/abordagem sensível do 

mundo, seja este real ou fruto da imaginação. Através de recursos plásticos, 

linguísticos ou sonoros, a arte permite expressar ideias, emoções, percepções 

e sensações. Segundo Azevedo Junior (2007) Arte é conhecimento, e partindo 

deste princípio, pode-se dizer que é uma das primeiras manifestações da 

humanidade, pois serve como forma do ser humano marcar sua presença 

criando objetos e formas que representam sua vivência no mundo, o seu 

expressar de ideias, sensações e sentimentos e uma forma de comunicação. 

Conceituando Arte e Sensibilidade 

Caro aluno! 

Seguindo nossa viagem ao mundo 

da Arte. Hoje vamos conceituar arte 

e sensibilidade. 



 
 

 

 Normalmente, sensibilidade significa a 

própria capacidade inerente a qualquer ser vivo de perceber sensações de um 

lado e de outro, de responder a pequenos estímulos ou excitações. Para 

Duarte Junior (2001) é preciso trabalhar a educação do sensível que reconheça 

o fundamento sensível de nossa existência e a ele dedique a devida atenção, 

propiciando o seu desenvolvimento, está por certo tornando mais abrangente e 

sutil a atuação dos mecanismos lógicos e racionais da consciência humana. 

.Esta capacidade é possível de ser colocada em prática graças aos sentidos 

que apresentamos aos seres vivos, como tato, paladar, audição, olfato e visão, 

e que nos permitem perceber as variações químicas ou físicas que produzem 

tanto em nosso interior como no exterior. Para o autor ao longo da vida sempre 

aprenderemos com o mundo vivido, por meio de nossa sensibilidade e nossa 

percepção, nos aproximamos cada vez mais do real que nos cerca com sons, 

cores, sabores, texturas e odores, numa míriade de impressões que o corpo 

ordena, na construção do sentido primeiro. 

 

 

 

 

 

 

 

Insira em seu diário de bordo a seguinte atividade: 

Expresse através do desenho ou da escrita o que sentiram ao 

relembrarem a infância e utilizar do seu corpo na expressão 

corporal. Lembre-se que o objetivo desta criação é uma resposta 

sobre o que entenderam sobre arte e sensibilidade.  

Curiosidade!  

Saiba mais sobre 

 Conceito de arte - O que é, Definição e 

Significado http://conceito.de/arte#ixzz3FxDvQGMc 

Conceito de sensibilidade  

Artigo: http://queconceito.com.br/sensibilidade#ixzz3HlyNGBsM 

http://conceito.de/arte#ixzz3FxDvQGMc
http://conceito.de/arte#ixzz3FxDvQGMc
http://conceito.de/arte#ixzz3FxDvQGMc
http://queconceito.com.br/sensibilidade#ixzz3HlyNGBsM


 
 

 

 

 

 

Partindo da ideia que estamos relembrando nossos momentos de 

infância, agora vamos conhecer um pouco da vida e obra de Candido Portinari, 

enfatizando suas obras dedicadas a infância, uma vez que trabalharemos com 

o curso de formação de docentes. Para iniciar faremos a leitura de quem foi 

Candido Portinari. 

Quem foi Candido Portinari? 

 

Cândido Portinari (1903-1962) nasceu em Brodowski, no interior de São Paulo, 

no dia 29 de dezembro de 1903. Filho dos imigrantes italianos Batista Portinari 

e Domênica Torquato. Aos seis anos já começa a desenhar. Foi um pintor 

brasileiro. Autor de quase cinco mil obras, entre elas os painéis "Guerra e Paz" 

da sede da ONU em Nova York e o mural da Biblioteca do Congresso em 

Washington. Estudou na Escola Nacional de Belas Artes no Rio de Janeiro, 

onde começou a se destacar. Passou dois anos em Paris que foram decisivos 

para criar o seu estilo.  

Como Portinari trabalhou a infância? 

Candido Portinari foi um artista que retratou a infância e as brincadeiras 

infantis, retratando a realidade do cotidiano da criança como uma forma de 

relembrar e documentar sua própria infância. Suas telas lembram as 

brincadeiras infantis despertando, acessando as memorias de cada aluno o 

interesse e o desejo de criar em decorrência das cores formas, expressões de 

alegrias e diversões, temas típicos do universo infantil, que os adolescentes 

vivenciaram.  

Sendo assim, as obras do referido artista subsidiarão o projeto PDE na 

formação de docentes, visando desenvolver o ser sensível que somos pela arte 

e a expressão corporal. 

Conhecendo Candido Portinari 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na atividade de expressão corporal trabalhamos com as emoções, 

sentimentos e o subjetivo. Com os órgãos dos sentidos trabalharemos com o 

concreto e o imaginário. Será de grande importância você relembrar de seus 

momentos da infância e expor quais são os cheiros que relembram a sua 

infância? O que mais gostava de ouvir? Você preferia doce ou salgado? O que 

mais gostava de olhar? De acordo com a vivência e suas particularidades, esta 

atividade será diferente e única.  

 

 

Tato 

Olfato 

Audição Paladar 

Visão 

Caro aluno!  

 Hoje vamos ter grandes emoções 

ao realizar a atividade de 

sensibilização através dos sentidos.  

 



 
 

Diário de bordo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Por meio de desenho ou escrita registre em seu diário 

de bordo o que sentiu, relembrando da atividade de 

expressão corporal relacionada aos cinco sentidos. 



 
 

 

 

Através de sensações relatadas nas atividades anteriores em grupos 

identificaremos objetos, cheiros, sons, alimentos e imagens que nos 

possibilitam sentir por meio dos órgãos de sentido. Cada grupo ficará 

responsável por um órgão do sentido e os representará através de 

experiências realizadas com os grupos restantes. Preste atenção na 

orientações dadas pelo professor. 

 

 

ORGÃOS DOS SENTIDOS 

Pesquise  e traga para aula: 

Cinco tipos diferentes de sons (gravar) 

Cinco objetos com diferentes texturas 

Cinco objetos que não fazem parte do cotidiano 

Cinco tipos de cheiros ou odores 

Cinco tipos de alimentos para serem degustados. 

 



 
 

Dando sequencia a atividade acima, enfatizaremos a importância da educação 

para sensibilidade e registraremos no diário de bordo as seguintes atividades: 

 Ao trabalhar com objetos através do tato serão identificada diferentes 

tipos de texturas. 

 Com o olfato serão trabalhadas as lembranças que cada aluno traz, 

lembrando-se da importância do desenho de memorização registrar 

estas lembranças com imagens. 

 Sons fazem parte do dia a dia da pessoa, muitos destes sons 

encontramos na música. Dos sons que ouviu registre uma musica que 

veio em sua lembrança.  

 Crianças e adolescentes tem preferência por alimentos considerados 

não saudáveis, qual alimento que você provou é de sua preferencia? 

Registre com recortes de figuras alimentos que você mais gosta. Faça 

um pequeno texto do que mais recordou quando era criança. 

 Com a visão podemos perceber o mundo que nos rodeia, registre 

através de cores e imagens suas preferencias.  

 

 

 Escolher o sentido com o qual mais se identificou e apresentar para os 

demais grupos explicando as sensações que tiveram positivas e negativas. 

Após registre em seu diário de bordo suas conclusões. 

 

 

Tato Olfato Audição 

Paladar  Visão 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Já trabalhamos com as emoções e sentimentos abstratamente, com o 

imaginário e o concreto, com os sentimentos nas obras de Candido Portinari. 

Agora dando continuidade a nossa viagem trabalharemos com a expressão 

corporal e os jogos teatrais de relacionamento, espontaneidade, imaginação, 

observação e percepção.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Arte proporciona diferentes sentidos e significados, aparecendo  sob 

diversas maneiras para jovens e crianças. Como uma verdadeira forma de 

expressão, a arte possibilita aos jovens e crianças demonstrarem como se 

sentem, como pensam e como veem o mundo.  Reverbel (2009) sugere 

atividades que serão trabalhadas a partir dos jogos teatrais de relacionamento, 

Conhecendo o artista Candido Portinari e  

Caro aluno! 

Hoje vamos ter grandes 

emoções ao conhecer os 

jogos teatrais. 

Conhecendo os Jogos Teatrais 



 
 

espontaneidade, imaginação, observação, percepção, fazendo uso dos 

sentidos, das lembranças, da expressão corporal farão atividades direcionadas 

de jogos que permitirão e despertarão um novo olhar para a disciplina de Arte. 

Tendo vivenciado estas experiências e de posse do conhecimento do Artista 

Candido Portinari bem como das obras que ele retratou a infância, em grupo 

vamos resinificar algumas obras desta fase ou período. 

 

 

 

 

 

 

Para a melhor compreensão dos jogos teatrais e reconhecer o outro em 

nossas experiências, trabalharemos a expressão corporal em dois grupos que 

serão divididos em duplas. Uma pessoa que modela e a outra que é modelada. 

Alguns dos alunos farão o registro. Enquanto um grupo modela o outro registra, 

depois inverteremos os papéis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agora que já conhece os 

jogos teatrais, participe do 

jogo de relacionamento. 



 
 

 

 

  

 

Continuando com as atividades, siga as orientações dadas pelo seu 

professor. Neste momento, vamos trabalhar com a expressão de sentimentos e 

vivenciar os jogos espontâneos representando sensações. Após escreva em 

seu diário de bordo quais movimentos foram mais fáceis e os mais complicados 

também.  

Continuando com os jogos teatrais, dividiremos a sala em dois grupos 

que serão orientados a representar situações cotidianas espontâneas, 

demonstrando as sensações solicitadas pelo professor (Ex:calor, frio, chuva, 

entre outros). Um grupo vai observar e o outro representar. Após 

comentaremos sobre as expressões e registraremos em nosso diário de bordo 

com uma análise da atividade respondendo as questões: Eu consegui ser 

espontâneo (a)? Teve algum colega que conseguiu ser mais espontâneo (a)? 

Como foi essa sensação? 

Lembrem-se que o bom desenvolvimento da atividade depende da sua 

dedicação.

Jogos teatrais de espontaneidade 

Caro aluno! 

Hoje vamos ser 

espontâneos e participar 

do jogo. 

Ao concluir a aividade 

registre seu diário de 

bordo.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao pararmos para observar a natureza, nem sempre nos damos conta do quão 

importante é ter esse olhar diferenciado. A natureza nos permite ficarem 

sensibilizados pela beleza, cores, sensações e prazer. Para que vocês sintam 

o que a natureza pode nos proporcionar, trabalharemos com dois grupos: um 

que atua outro que observa. As orientações serão fornecidas pela professora, 

expressando oralmente as forças da natureza. O grupo que atua caminha pela 

sala imaginando as forças da natureza, primeiro irão senti-las depois terão que 

agir tentando livrar-se delas, o grupo que observa faz os registros. Após serão 

trocados os grupos.   

 

 

 

 

 

Caro aluno!  

 Seja bem vindo ao 

mundo da imaginação. 

Agora que viveram a experiência da 

imaginação, montem uma pequena 

cena utilizando as forças da 

natureza. 

Jogos teatrais de imaginação 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para iniciar pediremos aos alunos que se concentrem. Então, a 

professora solicita que fechem os olhos e imaginem ações do cotidiano. 

Devagar vamos abrir os olhos e representar ao grande grupo para que 

adivinhem as ações representadas.  

Registre em seu diário de bordo como foi essa experiência seguindo as 

orientações abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jogos teatrais de observação 

Agora que todos apresentaram, 

responda: A concentração 

contribuiu para o resultado de 

sua apresentação? 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nesta atividade vamos caminhar pela sala, e a cada pouco será 

sugerido pela professora um tipo de solo (Exe: solo escorregadio, solo com 

buracos,...). Conforme as sugestões dadas pela professora cada um deve 

representar a caminhada nesses solos.  

 

 

 

 

 

Como vocês se sentiram caminhando pelos lugares mencionados? 

Alguém caiu ou escorregou? 

Jogos teatrais de percepção 

Caro aluno! 

Hoje você vai descobrir 

qual sua capacidade de 

percepção. 

Agora que concluímos a 

atividade, já pode responder 

as questões. 



 
 

Vocês conseguiram imaginar as situações dadas pela professora ao 

caminhar por diferentes tipos de solo? 

Mãos a obra. Registre em seu diário de bordo. 

 

  



 
 

 

 

 Relembrando de nossas atividades e dos jogos teatrais em grupo 

escolha uma obra figurativa de Candido Portinari para criativamente fazer a 

ressignificação da obra relacionada a infância, caracterizando-se e 

selecionando sons que melhor representem o movimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escolha da obra para 

ressignificação 

 

Caro aluno! 

Estamos chegando ao fim de nossa 

viagem. É a hora de mostrar o quanto 

aprendemos nesta aventura pelo 

mundo da Arte. 

 

  

Fotografe o resultado da obra 

escolhida 



 
 

Neste momento chegou a hora de fazermos nosso registro, no diário de bordo. 

Ele esteve presente durante toda nossa viagem e foi uma importante 

companhia, nos orientando e colaborando com nossa aprendizagem. Escreva 

como se sentiu ao participar das atividades?

 

 

  

   

Após realizarmos as atividades, chegou a hora de nos despedirmos. 

Espero que nossas atividades tenham contribuído para o seu despertar sobre a 

educação do sensível. Assim, para refletirmos e contarmos o que esta viagem 

ao mundo da arte acrescentou no seu aprimoramento de educação do 

sensível, responda o  questionário avaliando seus conhecimentos. 

 

 

 

Caro aluno! 

Iniciamos nossa viagem com uma 

bagagem que foi descrita no 

questionário. Em toda viagem que 

fazemos acrescentamos algo em 

nossa bagagem, e nesta não poderia 

ter sido diferente. 

 

1- O que é arte? 

2- Por que arte na escola? 

3- Por que as pessoas leem livros, ouvem música, vão ao teatro e ao cinema? 

4- O que mais lhe chamou atenção nestes dias em que esteve viajando pelo ensino de arte e a educação 

do sensível? 

5- Relate o que mudou no seu dia a dia ter feito esta viagem ao mundo da arte e o que você considera 

como relevante.  

 



 
 

 

AZEVEDO JUNIOR, José Garcia de. Apostila de Arte – Artes Visuais. São Luís: 

Imagética Comunicação e Design, 2007. 59 p.: il. 

REVERBEL, Olga Garcia.  Jogos teatrais na escola: atividades globais de 

expressão. São Paulo, Scipione, 2009.

Sabemos que as imagens estão presentes em todos os ambientes e 

nem sempre podemos observa-las com admiração e conhecimento. Vamos 

observar as obras de Candido Portinari voltadas para a infância e registrar no 

diário de bordo uma ressignificação, expressando por meio de desenhos e/ou 

escrita que sentimentos, emoções e sensações que cada obra provocou.  

 

Professor (a) para esta atividade é importante que as questões sejam 

adequadas a sua realidade escolar. Trabalhe com os alunos e a expressão 

corporal de forma significativa. 

É recomentado que programe com os alunos na aula anterior trazer o caderno 

e diversos materiais para a personalização do seu diário. Também poderá 

solicitar que pesquisem sobre diário de bordo. Solicite aos alunos que sentem 

em grupos para e empréstimo e troca de materiais. 



 
 

Na atividade incentive os alunos a participar relembrando primeiramente no 

oral de sua infância e depois registre no diário de bordo.  

Nesta atividade poderá ser solicitada aos alunos uma pesquisa previa sobre 

quem foi Candido Portinari para um debate em sala de aula. . 

Possibilite aos alunos um olhar sensível para as obras de Candido Portinari 

voltadas para a infância e após fazer a ressignificação. 

 

Professor (a) nesta atividade deverá formar grupos na aula anterior e distribuir 

as tarefas, grupo (a) trará objetos, (b) algo que relembre cheiros, (c) sons, (d) 

alimentos, (e) imagens. Na próxima aula formar novos grupos para a 

sensibilização dos sentidos. 

Nesta atividade os alunos já terão identificado os sentidos e deverão escolher o 

que mais se identificou. Enfatize a importância da educação para a 

sensibilidade e registre no diário de bordo.  

Separe os alunos em grupos para que apresentem aos demais as sensações 

que tiveram explicando se foram positivas ou negativas.

Esta atividade é realizada em duplas, professor (a) convide seus alunos a 

formarem duas fileiras e ficar um de frente para o outro para que a atividade 

seja realizada. De acordo com o número de alunos poderá ser feita em duas 

etapas, ou em dois grupos. 

Para a realização desta atividade forme dois grupos: o que atua e o que 

observa, depois inverta os papéis. Poderá sugerir a participação do grupo que 

observa, indicando situações de sensações para o grupo que atua. 



 
 

Nesta atividade é necessário ter um olhar diferenciado para a natureza e suas 

possibilidades de educar para o sensível representando as forças da natureza. 

Professor (a) solicite que se concentrem e registrem uma ação do cotidiano, no 

pequeno grupo optem por uma ação e apresentem. 

Incentive para que todos os alunos participem e expressem como estão 

caminhando pela sala. 

Professor (a) nesta atividade os alunos tem que ter as obras de Candido 

Portinari para melhor visualização, fazendo a ressignificação da obra voltada 

para a infância.  

É necessário levar o questionário e se algum aluno tiver dúvidas esclareça ao 

grande grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ATIVIDADE INICIAL 

 

Conteúdos: Conhecimento em Arte 

Objetivos: Identificar o que os alunos sabem de Arte  

Contextualização teórica: Antes de iniciar os conteúdos referentes sobre o 
que os alunos sabem sobre  ensino de arte, faremos um questionário para 
entender o que já conhecem e o que podemos explorar  mais. Faz-se 
necessário relembrarmos as aulas de Arte e estimular a curiosidade dos 
alunos. 

 

Metodologia: O professor aplicará o questionário com os alunos 

individualmente  e após discutirá em sala de aula, expondo ao grande 

grupo para que todos tenham conhecimento e complementem. Os alunos 

participarão e farão suas contribuições sobre o ensino de Arte. 

 Cronograma: 

Duração Atividade 

30 min Aplicação do questionário e 
explanação das perguntas ao 
grande grupo, analisando as 
respostas.  

  

Recursos: Folha impressa com o questionário, papel e canetas. 

Avaliação: 

 Dar-se-á pelo envolvimento e participação da turma. 

 

 

 



 
 

 

ATIVIDADE 2 

 

TÍTULO:  

 O Ensino de Arte e a Educação do Sensível 

CONTEÚDOS:Apresentação do Projeto de intervenção pedagógica 

 

OBJETIVOS: 

 Conhecer o Programa PDE e o projeto de intervenção pedagógica; 

Iniciar a compreensão dos conteúdos a serem trabalhados no projeto. 

 Refletir sobre a Disciplina de Arte e o conhecimento que cada aluno traz 

de acordo com as respostas das questões. 

 Vivenciar por meio de uma dinâmica coletiva a socialização. 

 Experiência da socialização por meio de uma dinâmica. 

CONTEXTUALIZAÇÃO TEÓRICA:  

A expressão corporal tem sido muito utilizada na atualidade tanto na 

dança quanto na comunicação não-verbal. Por suas práticas corporais tem 

conquistado as salas de aulas enfatizando a dança e o teatro. Klauss Vianna, 

considerado o introdutor  da Expressão Corporal no Brasil, utilizou no teatro as 

expressões corporais como uma preparação corporal de atores que passaram 

a ter consciência das possibilidades de seus corpo além das falas e dos gestos 

corriqueiros utilizados no teatro.  Para o autor, a tomada de consciência de 

nossas emoções está intrínseco a tomada de consciência corporal, refletindo 

assim a imagem do nosso corpo a imagem do nosso interior. 

Segundo Olga Reverbel (2009), a expressão corporal envolve as 

capacidades de relacionamento, espontaneidade, imaginação, observação e 

percepção que nascem com os seres humanos, mas que se torna essencial 

serem estimuladas através de várias atividades entre elas as dramáticas, as 



 
 

musicais, as plásticas e os jogos teatrais. Salientando os benefícios que a 

expressão corporal possibilita ao ser humano quando são estimulados pelo 

professor. Assim, expressar-se através dos movimentos desenvolve as 

habilidades físicas e motoras, despertando o interesse pelo sensível.   

 Para tanto, lembrar de como éramos na infância nos remete as 

lembranças que foram significativas, revivendo e demonstrando através da 

expressão corporal movimentos realizados pelas crianças. 

METODOLOGIA: 

Para iniciar faremos a apresentação do projeto e convite para que 

participem de forma criativa de todas as atividades propostas para juntos 

construirmos o conhecimento. Esta será feita por meio de slides, tendo espaço 

para questionamentos e contribuições dos alunos. Na sequencia mobilizar os 

alunos sobre as brincadeiras que brincavam na infância e então pedir que em 

grupos representem as brincadeiras por meio da expressão corporal. Após 

solicitar aos alunos que representem as brincadeiras solicitadas pelo professor 

tendo como orientação as obras de Candido Portinari. Aqui os alunos não terão 

acesso as obras ainda, porém o professor deve orienta-los como fazer.  

CRONOGRAMA:  

Duração                          Atividade 

15min Apresentação do projeto 
 

25min Questões 
 

50min   
Atividades de expressão corporal 
referente a infância/ obras de Candido 
Portinari 

 

RECURSOS: 

Notebook, data show e folhas para possíveis registros. 

AVALIAÇÃO: 

Dar-se-á pela participação, socialização  e envolvimento dos alunos 

nas atividades propostas. 

 

  



 
 

ATIVIDADE 3 

 

TÍTULO:  

 Como se faz um diário de bordo (90 minutos) 

CONTEÚDOS: 

 O que é um diário de bordo? 

 Como se faz um diário de bordo? 

 Personalizar seu diário de bordo. 

OBJETIVOS: 

 Entender o que é um diário de bordo e como se faz. 

 Construir uma capa para seu diário, personalizando-o com diferentes 

linguagens artísticas. 

CONTEXTUALIZAÇÃO TEÓRICA: 

 

O diário de bordo é um importante instrumento utilizado em 

navegações em que são registrados os acontecimentos mais relevantes da 

viagem. Também é utilizado como um instrumento pedagógico em que os 

alunos discutem ideias ao longo de uma aula e registram os assuntos mais 

importantes. Neste caso, o utilizaremos para registras as atividades 

desenvolvidas ao longo do projeto. Será um meio de registrar as atividades, 

reflexões, comentários e como foram desenvolvidas a atividades realizadas 

individualmente ou em grupo. 

Saiba mais sobre o diário de bordo em:  

http://eremptm.files.wordpress.com 

METODOLOGIA: 

Utilizando o data show, montar slides para explicar o que é um diário 

de bordo, demonstrando alguns diários personalizados como exemplo. Ao 

explicar como se faz um diário de bordo, solicitar aos alunos que cada um 

tenha o seu diário de bordo, registrando as atividades solicitadas conforme o 



 
 

desenvolvimento do projeto e se possível fazendo comentários pertinentes ao 

que foi abordado. 

Na sequência cada aluno personalizará a capa de seu diário de bordo 

utilizando diferentes linguagens artísticas. 

Exemplo de diário de bordo 

 

   

CRONOGRAMA:  

Duração                          Atividade 

20min Slides 
 

60min Personalizar 
 

 
 

 

10min  Avaliação, registro no diário. 
 

RECURSOS: 

Notebook, Data show, caderno, materiais diversos (EVA, fios, rendas, fitas, 

entre outros). 

AVALIAÇÃO: 

A avaliação será participação dos alunos no entendimento do diário de 

bordo, na criatividade em personalizar. 



 
 

ATIVIDADE 4 

TÍTULO:  

 Conceituando Arte e Sensibilidade 

 

CONTEÚDOS: 

 Arte 

 Educação do Sensível  

 

OBJETIVOS: 

 Identificar  e conceituar  Arte 

 Estimular o alunos para a Educação do Sensível.  

 

CONTEXTUALIZAÇÃO TEÓRICA: 

 

METODOLOGIA:  

O professor apresenta aos alunos o conceito de Arte e da Educação do 

Sensível, estimulando os alunos a participar e fazer suas contribuições para o 

ensino de Arte e da Educação do Sensível. Registrando no diário de bordo os 

alunos farão um desenho ou escreverão o que sentiram ao relembrarem da 

infância e como foi sentir seu corpo utilizando a expressão corporal. 

CRONOGRAMA: 

Duração Atividade 
30 min Apresentação feita pelo professor do 

conceito de Arte e da Educação do 
Sensível 

15 min Questionamentos 

45 min Registro da atividade 

 

RECURSOS: 

Folhas A4 , lápis de cor e lápis de escrever, data show. 



 
 

AVALIAÇÃO:  

Dar-se-á pela participação e pelo envolvimento na atividade. 

REFERENCIAS: 

Revista Brasil Escola. In: http://www.brasilescola.com/oscincosentidos/. Acesso 

em 10/08/15. 

http://www.brasilescola.com/oscincosentidos/


 
 

ATIVIDADE 5 

TÍTULO:   

 Conhecendo o artista Candido Portinari e suas obras. 

CONTEÚDOS: 

 Conhecendo o artista Candido Portinari e suas obras através da 

pesquisa. 

OBJETIVOS: 

 Promover o conhecimento da biografia e obras do artista Candido 

Portinari. 

CONTEXTUALIZAÇÃO TEÓRICA: 

Candido Portinari nasceu em Brodowski em 30 de dezembro de 1903. 

Podemos considera-lo pintor social cuja sensibilidade permitiu transferir para as 

telas todo o sofrimento, injustiças, misérias e tristezas de nosso povo, mas com 

o mesmo dom pôde retratar, de forma colorida e peculiar, as alegrias deste 

mesmo povo. Morreu jovem aos 59anos, deixando um acervo artístico que o 

coloca entre os maiores pintores brasileiros de todos os tempos, admirado e 

respeitado em todo mundo. ( ) 

 

 

METODOLOGIA: 

Levar os alunos até o laboratório de informática e em grupo pesquisar 

vida e obras de Candido Portinari escolher a obra que o grupo mais se 

identificou. Vale lembrar aqui que a obra escolhida deverá se reportar a 

infância. Cada grupo encontrará sua obra e vai relatar sobre a pesquisa feita 

para os colegas. Exemplo entrevista, reportagem, etc. O grupo também deverá 

relatar o porquê da escolha, o que mais chamou atenção de todos, no que 

discordaram, que conhecimentos adquiriram com esta pesquisa e com o grupo 

na elaboração da atividade proposta, se teve dificuldades, quais foram? O 

professor irá passar no quadro as questões para que os alunos tenham um 

ponto que norteia a pesquisa.   

CRONOGRAMA: 



 
 

Duração                          Atividade 

10min  
Ir ao laboratório de informática 

35min  
Pesquisa 

35min  Elaboração da apresentação  
 

50min Apresentações 
 

20min Registro no diário de bordo 
 

                

 

RECURSOS: 

Sala de informática, Sala de aula ou pátio da escola, quadro. 

AVALIAÇÃO: 

A participação colaborativa no laboratório de informática, na elaboração da 

atividade e socialização da mesma. 

REFERENCIAS:  

REVERBEL, Olga Garcia. Jogos Teatrais na Escola: atividades globais de 

expressão, Olga Garcia Reverbel; ilustrações de Mariângela Haddad. –São 

Paulo: Scipione, 2009. (coleção Pensamento e ação na sala de aula).  

AZEVEDO, Heloiza de Aquino. Candido Portinari Filho do Brasil orgulho de 

Brodowski! Heloiza de Aquino Azevedo. Campinas – SP. Educação & cia. 2003 

( Coleção Aprendendo com Arte – Vida e Obra.  



 
 

ATIVIDADE 6 

TÍTULO:  

 Sensibilização através dos órgãos dos sentidos 

 

CONTEÚDOS: 

 Órgãos dos sentidos 

 Infância  

 

OBJETIVOS: 

 Interagir por meio dos cinco sentidos; 

 Relembrar da infância e registrar por meio dos sentidos como foi a 

atividade. 

CONTEXTUALIZAÇÃO TEÓRICA: 

A audição, olfato, paladar, tato e visão são os cinco sentidos 

fundamentais para o ser humano.  A partir deles podemos ter um melhor 

relacionamento com o ambiente. Com esses sentidos podemos perceber com 

nosso corpo  o que está ao nosso redor e isso nos ajuda a sobreviver e integrar 

com o ambiente em que vivemos. Assim, podemos sentir, pegar, ouvir, 

identificar cheiros ou odores e também sentir os sabores. Então, ao relacionar 

com a expressão corporal, pretendemos com essa atividades que os alunos 

relembrem de sua infância e possam expressar suas sensações por meio de 

desenhos ou escritas que o façam reviver os momentos vividos. 

 

METODOLOGIA:  

Por meio de slides o professor apresenta para os alunos os cinco 

sentidos, demonstrando algumas curiosidades aos alunos. E então para 

relacionar a atividade dos cinco sentidos e relembrar os momentos de infância 

o professor inicia a atividade e sensibiliza os alunos, fazendo-os relembrar dos 



 
 

momentos da infância e o quanto foi bom brincar. Então, relaciona com a 

atividade anterior de expressão corporal e solicita os alunos para que registrem 

por meio do desenho o que sentiram. Podem trabalhar por meio dos sentidos o 

que sentiram. Por exemplo, alguns alunos lembram do cheiro da poeira ou dos 

lugares que visualizou, então registra o que lembrou e faz relação com os 

órgãos dos sentidos. 

 

CRONOGRAMA: 

Duração Atividade 

45 min Apresentação feita pelo professor dos 
cinco sentidos 

10 min Sensibilização lembrando da infancia 

35 min Registro da atividade 

 

RECURSOS: 

Folhas A4 , lápis de cor e lápis de escrever, data show. 

AVALIAÇÃO:  

Dar-se-á pela participação e pelo envolvimento na atividade. 

REFERENCIAS: 

Revista Brasil Escola. In: http://www.brasilescola.com/oscincosentidos/. Em 

10/08/15. 

 

 

http://www.brasilescola.com/oscincosentidos/


 
 

 

ATIVIDADE 7 

 

 

TÍTULO:  

 Sensibilizar através dos órgãos dos sentidos 

CONTEÚDOS: 

 Atividades de sensibilização 

 Tato, olfato, audição, paladar, visão. 

OBJETIVOS: 

 Identificar diferentes objetos através do tato. 

 Captar e identificar sons. 

 Perceber diferentes odores através olfato.  

 Identificar diferentes alimentos através do paladar. 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO TEÓRICA: 

Como a atividade está relacionada com a anterior sobre os cinco 

sentidos o professor irá utilizar da mesma contextualização, permitindo que os 

alunos recapitulem o que já foi visto. 

 

METODOLOGIA: 

Organizar os alunos em grupos, pedir que façam a pesquisa de cinco 

(5) diferentes  sons,(gravando), tragam cinco (5) objetos diferentes que tenham 

textura,  pesquisar cinco (5) objetos que não fazem parte do cotidiano para 

serem identificados, que providenciem cinco (5) perfumes diferentes, e que 

criativamente organizem cinco (5) alimentos para serem degustados sendo que 

estes não poderão ser identificados pela visão. Esta primeira parte será 

encaminhada na aula anterior para ser feita durante a semana trazendo nesta 

aula para continuarmos. Cada grupo de posse das suas pesquisas participará 



 
 

com sua contribuição na aula para juntos construirmos o conhecimento. Os 

grupos nesta aula mudam sendo que cada grupo pesquisou um sentido, um 

componente de cada grupo do sentido pesquisado formando assim um novo 

grupo, seguindo a atividade cada sentido será explorado, sendo que cada 

aluno fica responsável por um sentido, todos passam pelo papel de 

coordenador, todos do grupo ouvirão os sons e escrevem o que identificam 

sem se manifestar, e assim sucessivamente com os demais sentidos. 

Terminada esta etapa será feita a partilha das conclusões e cada coordenador 

dará a resposta. O grupo escolhe qual dos sentidos mais se identificou e 

criativamente juntos escolhem uma forma de apresentação para os demais. 

Exemplo o grupo que se identificou com sons apresenta os diferentes sons 

produzindo com o corpo, o grupo que se identificou com as texturas junta todas 

e apresenta em forma de desenho, escultura unindo os objetos... Obs.: 

provavelmente serão dois grupos para cada sentido por isso do cálculo do 

tempo (cronograma).     

 

CRONOGRAMA: 

Duração                          Atividade 

10min  
Organizar os novos grupos 

10min  
Tato 

10min  Olfato 
 

10min Paladar 
 

10min Visão 
 

10min               Audição 
 

30min  
Organizar uma apresentação 

90min Apresentação e registro no diário de 
bordo 

 

RECURSOS: 

Pen drive, rádio, celular, alimentos, TV pen drive, objetos diversos.   



 
 

AVALIAÇÃO: 

Dar-se-á pela socialização das pesquisas realizadas e a criatividade na 

apresentação para os demais colegas.  

 

REFERÊNCIAS: 

Revista Brasil Escola. In: http://www.brasilescola.com/oscincosentidos/. Em 

10/08/15. 

 

  

http://www.brasilescola.com/oscincosentidos/


 
 

ATIVIDADE 8 

TÍTULO:  

 Conhecendo os Jogos Teatrais 

CONTEÚDOS:  

 Breve introdução teatral  

 Jogos teatrais de relacionamento 

 Conhecer elementos do teatro 

 Desenvolver o relacionamento interpessoal por meio de atividades de 

imaginação com contato físico. 

CONTEXTUALIZAÇÃO TEÓRICA: 

Em suas obras Olga Reverbel (1997)  atribui ao teatro um papel 

fundamental na formação da personalidade e cultura proporcionado às 

crianças, adolescentes e jovens. Os objetivos não visam a formação de 

artistas, mas da personalidade dos envolvidos, considerando as suas atuações 

no meio social em que estão inseridos. Reverbel (1997), sugere o 

desenvolvimento da auto-expressão do aluno e atuar significativamente no 

mundo colocando suas opiniões, críticas e sugestões. Assim, no 

desenvolvimento de nossas atividades, utilizaremos em sala de aula os jogos 

teatrais, explorando assim, as capacidades de relacionamento, 

espontaneidade, imaginação, observação e percepção, preparando os jovens 

envolvidos para a educação do sensível (Duarte Junior, 2001)  

Para tanto, faremos as reflexões sobre jogos de relacionamento entre 

criança e criança, entre adulto e criança, que são abordados por Olga Reverbel 

(2009). “O objetivo da tarefa do educador é a própria criança. Neste trabalho 

ele irá conviver com um ser constante e profunda transformação. O próprio 

educador, durante a interação com o aluno, se modificará, enriquecendo o seu 

repertório cultural.” 

Será por meio dos jogos teatrais que vamos desenvolver a educação do 

sensível proposta por Duarte Junior (2001) o qual o autor afirma sobre a 

necessidade primordial do sujeito antes de tudo sensível, aberto às 

particularidades do mundo que possui a sua volta, como área de atuação para 

os domínios corporais e sensíveis que nos são oferecidos com a existência. 

  
  



 
 

METODOLOGIA: 

Nesta aula serão demonstrados slides para apresentação e explicação 

dos elementos do teatro e sobre os jogos teatrais. 

Na sequência, será dada continuidade à prática realizada na aula 

anterior. O professor convidará os alunos para participarem da atividade 

intitulada o modelador,  trabalhando o jogo do relacionamento. A turma será 

separada em dois grupos. Um grupo observa e o outro executa. Depois 

inverteremos e todos participarão. A orientação para realizar a atividade será 

que todos participem em duplas. Um ficará de frente para o outro, em duas filas 

paralelas. Após um sinal previamente combinado, um adolescente da dupla 

modela o outro conforme sua vontade, como se fosse um escultor. Depois que 

a modelagem das duplas estiver pronta, inverta os papéis dos componentes 

das duplas e então trocam-se os grupos. (Reverbel,2009). Uma sugestão é que 

o grupo que observa, poderá fotografar, após todos participarem será escolhida 

uma ou mais esculturas para ser desenhada. 

CRONOGRAMA:  

Duração                          Atividade 

10min Slides 
 

50min Modelagem 
 

30min  Desenho e registro no diário de bordo 
 

 

RECURSOS:  

Notebook, Data show, TV pen drive, sala de aula. 

AVALIAÇÃO: 

Dar-se-á pela participação ativa dos alunos durante a execução da atividade 

proposta. 

REFERENCIAS: 

REVERBEL, Olga Garcia. Jogos Teatrais na Escola: atividades globais de 

expressão, Olga Garcia Reverbel; ilustrações de Mariângela Haddad. –São 

Paulo: Scipione, 2009. (coleção Pensamento e ação na sala de aula).  

 



 
 

ATIVIDADE 9 

TÍTULO:  

 Jogos teatrais de espontaneidade 

CONTEÚDOS: 

 Espontaneidade 

 Expressão gestual 

OBJETIVOS: 

 Conhecer teoricamente a espontaneidade. 

 Desenvolver a sensibilidade por meio de evocação e reprodução de 

sentimentos e sensações. (p58) 

CONTEXTUALIZAÇÃO TEÓRICA: 

 Sobre jogos que trabalham espontaneidade, Olga Reverbel sugere 

aspectos teóricos e práticos:  

As atividades de espontaneidade exploram as diferentes formas da 

fala, do som, da locomoção, do gesto, do traço, do colorido, todos 

esses meios de expressão unidos à linguagem verbal e à linguagem 

gestual. [...] O significado das linguagens vai ficando cada vez mais 

rico e profundo à medida que essas atividades são vivenciadas de 

forma mais diversificada e consistente. (REVERBEL, 2009. p.72) 

 

Os alunos ao vivenciarem as atividades terão a possibilidade de se 

expressar com mais clareza e entender os significados de seu corpo. Segundo 

Pease (2005) é verdadeiro quando afirmamos que um gesto vale mais do que 

mil palavras, pois 93% da comunicação humana se realiza através de 

expressões faciais e movimentos do corpo. Ao prestarmos atenção na 

linguagem corporal aprendemos a interpretar os outros e passamos a ter mais 

controle diante das situações. Passamos a identificar sinais de abertura, de 

tédio, de atração e até mesmo de rivalidade. 



 
 

Baseados em modernas pesquisas científicas, os autores nos ensinam 
a ler nas entrelinhas e a detectar as contradições entre as palavras e 
os gestos das outras pessoas, assim como a controlar os movimentos 
do nosso próprio corpo e usá-los para conseguir o que desejamos. 

 

 

Para tanto, torna-se necessário conhecer e estimular a linguagem 

corporal, que aqui será expressada por meio dos jogos teatrais de 

espontaneidade. Ao trabalhar com os jogos vamos entendendo um pouco 

melhor as entrelinhas e podemos identificar como o corpo das outras pessoas 

reage diante de um diálogo, um conversa em grupo ou  até para conseguir o 

que desejamos. 

METODOLOGIA: 

Dividir em grupos, um grupo observa enquanto o outro grupo caminha 

normalmente pela sala. A partir das propostas apresentadas, os alunos 

procuram expressar os sentimentos e sensações solicitadas. (frio, calor, sede, 

fome...) depois trocam os papéis, o grupo que atuou passa a observar a 

atuação do outro grupo. Seguindo com o estudo da espontaneidade cada aluno 

deverá desenhar ou escrever qual movimento foi mais fácil de representar, 

justificar, apresentação para os colegas.  

CRONOGRAMA: 

Duração                          Atividade 

10min Slides 
 

40min Atuação 
 

15min  Registro 
 

25min Apresentação 
 

 

RECURSOS: 

Notebook, Data show, TV pen drive, sala de aula. 

AVALIAÇÃO: 

Dar-se-á pela participação ativa na atividade na demonstração dos 

sentimentos e sensações propostas. 

REFERÊNCIAS: 



 
 

REVERBEL, Olga Garcia. Jogos Teatrais na Escola: atividades globais de 

expressão, Olga Garcia Reverbel; ilustrações de Mariângela Haddad. –São 

Paulo: Scipione, 2009. (coleção Pensamento e ação na sala de aula).  

PEASE, Alan. PEASE, Barbara. Desvendando os segredos da linguagem 

corporal. 2005 In: 

http://www.epossivelsim.com.br/uploads/file/linguagemcorporal.pdf. 02/08/15 

                         

 

 

 

http://www.epossivelsim.com.br/uploads/file/linguagemcorporal.pdf


 
 

ATIVIDADE 10 

TÍTULO:  

 Jogos teatrais de imaginação 

CONTEÚDOS: 

 Imaginação 

 Expressão gestual 

OBJETIVOS: 

 Desenvolver a imaginação por meio da reprodução de postura adequada 

às sensações propostas.  

CONTEXTUALIZAÇÃO TEÓRICA: 

Segundo Reverbel (2009) a imaginação é resultado de uma ação do 

pensamento que pode ser expressado através da linguagem corporal, verbal, 

gestual, gráfica, musical ou plástica.  

A imaginação da criança se desenvolve a partir do seu 

conhecimento. Quanto mais elementos concretos o 

professor, a escola e o meio oferecerem, mais rica se 

tornará a imaginação da criança. (Reverbel, 2009, p. 90) 

 

A imaginação desenvolve-se a partir do conhecimento, ou seja, ao 

jovem será proposto atividades em que eles vivenciem coisas novas para que 

quando imaginarmos o que nos é solicitado, recorremos a nossa memória. 

Primeiramente vamos observar para então criar. Com a estimulação do 

educador serão permitidos fazer comparações e estabelecer um rico contato 

com o mundo exterior, propiciando assim, uma ampliação de visão do mesmo.  

 

METODOLOGIA: 

A atividade será feita em grupos. Um grupo que executa a atividade e o 

outro que observa. Para estimular a imaginação, inicialmente, os alunos andam 

pela sala livremente e em todas as direções. Enquanto caminham, avise-os de 



 
 

que serão expostos às forças da natureza, que deverão primeiro senti-las e, em 

seguida, procurar reagir e  livrar-se delas. Após a explicação, deixe que o 

grupo ande durante aproximadamente três minutos. Depois, com voz lenta, vá 

enumerando os fenômenos meteorológicos, dando um tempo para que o grupo 

possa se manifestar. Exemplos:  

 Sintam um vento forte vindo pela direita, pela esquerda, pela 

frente, pelas costas;  

 Chove na rua por onde vocês caminham e estão carregando 

pacotes; Agora vocês enfrentam uma tempestade de areia. 

 Neste momento surgem relâmpagos e trovoadas, seguidos de 

chuva de pedras, em pleno campo. 

Nesta atividade, os alunos atuam em rodízio ou todos juntos, 

dependendo do espaço disponível. (Reverbel, 2009). Após a experiência os 

grupos, um de cada vez, devem criar uma cena, onde a força da natureza 

esteja presente. A apresentação é feita para toda a classe.  

CRONOGRAMA: 

Duração                          Atividade 

10min Slides 
 

40min Atuação 
 

15min  Registro 
 

25min Apresentação 
 

 

RECURSOS: 

 Notebook, Data show, TV pen drive, sala de aula. 

AVALIAÇÃO: 

Dar-se-á de forma participativa, em relação ao interesse dos alunos na 

execução dos movimentos proposto pela atividade.   

 

REFERENCIAS: 

 REVERBEL, Olga Garcia. Jogos Teatrais na Escola: atividades globais de 

expressão, Olga Garcia Reverbel; ilustrações de Mariângela Haddad. –São 

Paulo: Scipione, 2009. (coleção Pensamento e ação na sala de aula).  

 



 
 

ATIVIDADE 11 

TÍTULO:  

 Jogos teatrais de observação  

CONTEÚDOS: 

 Observação 

 Expressão gestual  

 

OBJETIVOS: 

 Desenvolver a manipulação precisa de objetos imaginários por meio da 

imitação de ações cotidianas. 

 Ampliar as possibilidades de observação. 

CONTEXTUALIZAÇÃO TEÓRICA: 

A observação está ligada aos sentidos, dependemos dela para se ter 

uma vida normal. Quando uma pessoa percebe ela incorpora o conhecimento e 

é uma experiência única e que vai se ampliando conforme as experiências. 

Ao presenciar uma cena cotidiana, a qual existe a problematização, os 

seres humanos buscam soluções através de ações, chegando a uma resposta 

para a própria sobrevivência, havendo assim um envolvimento e recriando 

novos conceitos. Deste modo, os jogos teatrais desenvolvem e estimulam a 

liberdade de ação e de constantes questionamentos, encorajando a 

experimentar diferentes formas de observação e de expressão.  

A criança observa verdadeiramente o que a interessa. Não é 

suficiente que o professor ordene que ela observe alguma coisa; é 

preciso propor atividades de forma que ela sinta prazer e interesse 

em executá-las. (REVERBEL, 2009) 

Deste modo, torna-se necessário incitar nos alunos o interesse pela 

atividade proposta para que ele perceba e relacione suas percepções com os 

sentidos que estão envolvidos, como também envolvam uma série de saberes 



 
 

corriqueiros que nos são proporcionados entre os deveres, obrigações e 

prazeres do nosso dia a dia para ampliar a educação do sensível. 

METODOLOGIA: 

Para que os alunos sintam-se envolvidos pela atividade, convide-os 

para sentarem em círculo. Peça que façam um exercício de concentração, que 

consiste em ficar em silêncio e procurar lembrar suas atitudes e movimentos do 

cotidiano. Após a concentração, cada aluno apresenta sua cena, 

representando os gestos e as atitudes evocados:  

Na sequencia, os alunos se reunirão em grupos de quatro ou cinco 

pessoas e cada grupo ficará responsável por uma ação do cotidiano. 

Exemplos: Acordar, comer, banhar-se, escovar os dentes, ler, estudar, 

cozinhar, lavar roupa, entre outros. Então, depois que cada grupo fizer sua 

apresentação, responderão a seguintes questões: 

A) A concentração contribuiu para o resultado da sua apresentação? 

B) As situações apresentadas são semelhantes em todos os alunos?  

Em seguida, registrar no diário de bordo.  

CRONOGRAMA: 

Duração                          Atividade 

10min Slides 
 

50 min Atuação 
 

20 min  Questões 
 

10 min Registro 
 

  

RECURSOS: 

 Notebook, Data show, TV pen drive, diário de bordo e sala de aula. 

AVALIAÇÃO: 

Dar-se-á por meio da concentração e participação dos alunos durante a 

representação imaginária por meio da imaginação de ações cotidianas. 



 
 

Também será levado em consideração da participação ativa dos alunos na 

resposta das questões solicitadas. 

REFERENCIAS: 

 REVERBEL, Olga Garcia. Jogos Teatrais na Escola: atividades globais de 

expressão, Olga Garcia Reverbel; ilustrações de Mariângela Haddad. –São 

Paulo: Scipione, 2009. (coleção Pensamento e ação na sala de aula).  

ANEXOS: 

  



 
 

ATIVIDADE  12 

            

 

TÍTULO:  

 Jogos teatrais de percepção 

CONTEÚDOS: 

 Percepção 

 Expressão corporal 

OBJETIVOS: 

Desenvolver a percepção por meio da observação do comportamento corporal, 

caminhando em diversos tipos de solo. 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO TEÓRICA: 

Nos jogos teatrais de percepção Reverbel (2009) diz que a percepção 

está intrinsicamente ligada com o desenvolvimento dos sentidos, o que exige 

que a pessoa participe por inteiro desse processo. 

 

Para sobreviver, dependemos essencialmente do funcionamento 

regular de nossos processos perceptivos. A percepção espacial nos 

permite a consciência de nossa própria existência. Na percepção 

espacial, o tato desempenha um papel primordial, enquanto a visão 

contribui novamente para sua elaboração. A percepção dos sons 

orienta nosso olhar e os movimentos da cabeça e do corpo. O mesmo 

ocorre com a percepção olfativa. (REVERBEL, 2009) 

Assim, dentro do ambiente escolar o educador deverá fazer o possível 

para que a atividade perceptiva do jovem se fortaleza e se exercite. Ao 

participar dos jogos teatrais de percepção a pessoa tem a necessidade de 

comunicação e desenvolve paralelamente à organização da sua capacidade de 

percepção.  

METODOLOGIA: 

Iniciar a atividade com todos os alunos caminhando pela sala de aula. 



 
 

A seguir vá sugerindo vários tipos de solo: arenosos, pedregosos, 

escorregadios, frios, gelados, com poças de água, com capim alto, com trilhos, 

com buracos, com obstáculos, etc. Os alunos serão orientados que devem 

representar a caminhada nesses solos. Os alunos ficam estáticos entre uma 

sugestão e outra. Depois da atividade concluída cada aluno responderá as 

seguintes questões: 

 Como vocês se sentiram caminhando pelos lugares mencionados? 

Alguém caiu ou escorregou? 

 Vocês conseguiram imaginar que havia barro ou pedras, por exemplo, 

no chão? 

 

Ao estar interagindo com os alunos o professor convida alguns 

voluntários para  representar cada solo e estatizarão para que os demais 

escolham a estatização que mais se identificou e represente com desenho. 

(Reverbel,2009) 

CRONOGRAMA: 

  

Duração                          Atividade 

10min Slides 
 

30min Atuação 
 

30min  Questões 
 

20min Registro 
 

 

RECURSOS: 

 Notebook, Data show, TV pen drive, sala de aula e diário de bordo. 

AVALIAÇÃO: 

 Dar-se-a de acordo com o cumprimento e participação na atividade 

proposta. 

REFERÊNCIAS:  

REVERBEL, Olga Garcia. Jogos Teatrais na Escola: atividades globais de 

expressão, Olga Garcia Reverbel; ilustrações de Mariângela Haddad. –São 

Paulo: Scipione, 2009. (coleção Pensamento e ação na sala de aula).  



 
 

ATIVIDADE FINAL 

TÍTULO:  

 Escolha da obra para ressignificação 

CONTEÚDOS: 

 Ressignificação  

 Expressão corporal 

OBJETIVOS: 

 Desenvolver a percepção, reprodução, reproduzindo, com o corpo, as 

poses das figuras representadas em quadros famosos. 

 Ressignificar a obra e contemplá-la. 

CONTEXTUALIZAÇÃO TEÓRICA: 

Sensibilizando nesta viagem pelo mundo da arte, da educação do 

sensível e dos órgãos dos sentidos, os alunos terão a possibilidade de sentir 

mais segurança ao dramatizar e participar dos jogos teatrais. Os alunos do 

Ensino médio podem compreender com um olhar diferenciado que é inerente 

ao homem produzir novas formas de ver e sentir cada momento da história e 

em cada sociedade. 

O educador de Arte pode e deve utilizar a linguagem corporal para 

estimular o processo de ensino e aprendizagem. Ao participar dos jogos 

teatrais o aluno poderá também ter atitudes e produções reveladas de maneira 

sincera, permitindo também revelar seus sentimentos. 

Ao contemplar as obras de arte de diversos autores, muitos se 

perguntaram sobre o que o autor quis dizer com essa obra? Desta forma, 

destacamos o papel e o comprometimento do professor da disciplina de Arte, 

que irá mediar os conhecimentos, oferecendo assim os subsídios necessários 

para que o aluno saiba entender e contemplar uma obra de arte. 

Segundo o dicionário Informal online ressignificar é dar novo significado 

de algo ou de alguém ou fazer novo significado de algo ou de alguém. E para a 



 
 

enciclopédia on line de pesquisa Wikipédia ressignificar é  um elemento chave 

para o processo criativo, significando a habilidade de situar o evento comum 

num filtro útil ou capaz de propiciar prazer. 

Para tanto, ao fazer a ressignificação da obra de Candido Portinari os 

alunos serão levados a repensar o que o autor quis dizer com a obra e poderão 

discutir e analisar no grupo a atuação, representando assim o que sentiram ao 

fazer a ressignificação da obra.  

 

METODOLOGIA: 

Nesta aula vamos por em prática o que aprendemos com este projeto. 

Os alunos escolherão quadros figurativos do artista Candido Portinari 

observam e fazem a seleção dos que lhes despertarem maior interesse. Se 

organizam em grupos e se propõe a reproduzi-lo com o corpo. Criativamente 

terão que confeccionar roupas, maquiar-se, para que a reprodução fique mais 

exata possível. O grupo também terá que explorar que tipos de sons cabem a 

esta pose, que movimento pode ser realizado a partir da pose observada. 

Todos os grupos apresentarão sua elaboração para os demais colegas 

observar e analisar a exatidão do quadro e também a criatividade na escolha 

dos sons e movimentos para a composição. Serão fotografados e filmados. 

Após todos os grupos apresentarem faremos um debate e partilha das 

observações e registros que cada grupo fez sendo que primeiramente o grupo 

expõe o porquê da escolha e o processo até chegar à apresentação. Para que 

depois os colegas possam colocar sobre sua observação e análise da 

produção dos colegas. 

      CRONOGRAMA:  

Duração                          Atividade 

10min Slides 
 

15min Pesquisa/escolha do quadro 
 

40min  Elaboração da apresentação  
 

50min Apresentações 
 



 
 

20min Registro no diário de bordo 
 

45min               Debate e partilha das observações e 
registros. 
 

            

RECURSOS:  

Notebook, Data show, TV pen drive, sala de aula, materiais diversos, 

sons, rádio, celular, câmera fotográfica. 

AVALIAÇÃO: 

A avaliação se dará de forma participativa, em relação a compreensão 

dos alunos na observação, elaboração, criação, apresentação e análise da 

atividade.  

REFERENCIAS:  

Dicionário Informal. In: http://www.dicionarioinformal.com.br/ressignificar. 

Acesso em 12/08/2015. 

REVERBEL, Olga Garcia. Jogos Teatrais na Escola: atividades globais de 

expressão, Olga Garcia Reverbel; ilustrações de Mariângela Haddad. –São 

Paulo: Scipione, 2009. (coleção Pensamento e ação na sala de aula).  

WIKIPEDIA. Enciclopédia livre. In: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ressignifica%C3%A7%C3%A3o. Acesso em 

3/08/15. 

http://www.dicionarioinformal.com.br/ressignificar
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ressignifica%C3%A7%C3%A3o

