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Olá nono ano. Hoje nossa aula será em conjunto com a aula de Artes.

Durante este primeiro momento vocês farão esta atividade de forma individual para, em

seguida,  fazermos  todos  de  forma  conjunta.  Por  isso,  fique  atento  para  a  videoconferência

durante a aula de Artes, combinado?

O ano já está quase acabando e chegou a hora da gente parar um pouco e olhar tudo o que

aconteceu nos últimos tempos com essa turma.

Hoje vamos fazer uma aula resgate! A intenção é olhar para os últimos quatro anos, ou mais

especificamente para o ano de 2020, e perceber as trocas, as aprendizagens, as dúvidas sanadas e

as outras que surgiram, as relações estabelecidas e os caminhos apontados. 

Isso será fundamental para a percepção do crescimento de cada um. E o mais importante é

perceber que podemos olhar nossa história através da arte!

Para começar, coloque uma música calma, que você goste, que te acalme. Pode escolher

uma música que te relaxa, mas se não lembrar nenhuma, aqui vai a sugestão: 

https://www.youtube.com/watch?v=nPffL3cNGrs (Música Clássica)

https://www.youtube.com/watch?v=ibrtIq-s9l8 (Trilha sonora Amélie Poulain)

Escute a música ao menos por alguns minutos antes de continuar.

(...)

Agora responda às questões sem se prender a questionamentos, apenas respeitando sua

memória e suas sensações.

https://www.youtube.com/watch?v=nPffL3cNGrs
https://www.youtube.com/watch?v=ibrtIq-s9l8


1 – Quais palavras você usaria para definir o ano de 2020 (máximo três)?

___________________________________________________________________________

2 – Quais palavras você usaria para definir o nono ano (máximo três)?

___________________________________________________________________________

3 – Quais palavras você usaria para definir a sua turma, os seus colegas (máximo três)?

___________________________________________________________________________

4 – Cite algumas combinações de cores que você gosta:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

5 – Quais formas são mais interessantes para você, geométricas ou orgânicas? Cite exemplos: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

6  –  Com  quais  materiais  artísticos  você  mais  gosta  de  trabalhar  (tipos  de  papel,  lápis,  tinta,

aquarela etc.)?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

7 – Quais os tipos de música que você gosta e costuma ouvir? Cite um cantor ou banda preferido: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

8 – Qual mensagem você daria para os seus amigos depois desse ano tão atípico que tivemos? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________



Agora releia suas respostas. Baseado nas informações dispostas faça uma composição. Pode ser

com lápis grafite, com giz de cera, com aquarela, com lápis de cor, com carvão. Sinta-se livre para

uma composição (à mão livre) a partir da música que você ouviu e das cores que você sugeriu. 


