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SÉRIE: 6° ANO       TURMA(S): A,B,C,D,E 
DISCIPLINA: ARTES 
PROFESSOR(A): ROBSON REIS 

 
UNIDADE TEMÁTICA: Imagens, sons e instrumentalização. 
 
Produção artística 01 – Figuras e Onomatopeias. 
 
 Produzir quatro desenhos de personagens que representem situações 

distintas e que estejam relacionadas com algum tipo de representação de 
barulho, como: impacto, grito, queda, colisão, risada, ... 

 
 Desenhar balões de falas para as suas respectivas imagens e produzir os 

textos de onomatopeias no interior dos mesmos; 
 
 Contornar os desenhos com caneta esferográfica de cor preta e pintar com 

lápis de cor; 
 
 Os balões de falas e textos, somente contornar; 
 
 Seguir os exemplos do seu professor. 
 
Materiais: Lápis grafite, caneta esferográfica de cor preta e lápis de cor. 
 
Valor: 3,0. 
 
 
Produção artística 02 – Imagem, texto e poesia. 
 
 Escrever ou colar um recorte de um refrão de música que o aluno goste e 

em seguida produzir uma figura que ilustre uma passagem dessa música 
(seguir exemplo com o professor e com a imagem do livro na página 38); 

 
 Caso o aluno prefira escrever o texto (refrão da música), usar caneta preta 

ou uma outra de sua preferência; 
 
 
 

 
 O desenho pode ser colorido ou em preto e branco; 
 
 Observar e seguir os exemplos do seu professor. 
 
Materiais: lápis grafite, caneta de cor preta e/ou lápis de cor.                    
 
Valor: 3,0. 
 
 
Produção artística 03 – Instrumentos Musicais. 
 
 Seguindo o exemplo do seu professor no quadro: o tamanho, as 

dimensões e a centralização das formas, desenhar imagens de quatro 
instrumentos musicais, de acordo com a preferência de cada aluno; 

 
 Os instrumentos são: de cordas (condofones), de percussão 

(membranofones) e de sopro (aerofones);  
 
 Contornar e pintar cada um dos desenhos de representação dos 

instrumentos musicais. 
 
 Observar e seguir os exemplos do seu professor. 
 
Materiais: lápis grafite, régua, caneta de cor preta e lápis de cor. 
 
Valor: 3,0. 
 
 
   
 
Observação 01: o professor vai avaliar cada atividade de acordo com a 
sua conclusão. Por exemplo: ao concluir cada atividade, na aula 
seguinte será avaliação da mesma.  
 
Observação 02: Será somado mais 1 (um) ponto pelos exercícios no 
livro para a composição da média da etapa. 


