
 

COLÉGIO ADVENTISTA DE VILA GALVÃO  
          

Sistemática  

Professor (a) Disciplina: Arte        Série: 7º A/B EM     Ano: 2020    1º bimestre 

Instrumento 
Avaliativo 

Objeto de conhecimento Habilidade a desenvolver 
Critérios de Avaliação e 

Peso 

Atividades do 
livro didático 

(tarefas de casa 
e de sala de aula) 

Cap.1  
Cor e Som 

Compreender as 
Cores e suas 

possibilidades 

H1/2- Pesquisar, apreciar e 
analisar distintas das artes visuais 
tradicionais e contemporâneas, 

em obras de artistas 
brasileiros/estrangeiros de 

diferentes épocas... 

Até 2 pontos 
para as atividades realizadas 
em sala de aula e tarefas de 

casa 
 

Trabalho 
 Individual 
(TB1)  

Data: 
17/02 

Cap.1 –Círculo Cromático e uma 
escala  

De Monocromia 
Pag. 4/6 

As infinitas combinações 
Que se pode fazer a partir das 

cores primárias 

 
Habilidades descritas acima 

 

 
Zero a Dez para as atividades 

realizadas 
Segundo as orientações  

Trabalho 
 Individual 
(TB2)  

Data: 02/03 

Cap.1 Comunicação 
Visual     Pag. 9/14 A importância 

da forma não verbal de se comunicar 

H4 – Analisar situações nas quais 
as artes visuais se integram às 

linguagens.... 

Zero a Dez para as atividades 
realizadas 

Segundo as orientações  

Processo de 
Recuperação 
 Data: 30/03 

 Avaliação Capítulo 1 e 2 
Kit Rec. - Roteiro de Estudo 

Descrito abaixo 

Habilidades descritas na 
avaliação 

Atividade diárias até 30/03 
ELABORAÇÃO: 
* TRABALHO (TB1)  
     Data da entrega: 20/02 (1º Data) ou 27/02 (2º Data) 
Descrição do Trabalho: Em papel Canson   A4 fazer um Circulo Cromático (12 cores) e Monocromia (11 tons) como explicado e 
ilustrado em sala de aula e cada um em uma folha ( exemplo pag.5 do livro de didático)no trabalho deve constar a identificação 
com Nome completo do Aluno e Série, trabalho sem identificação é trabalho sem Nota, não serão aceitos trabalhos amassados 
ou rasurados, sujo, ou fora do canson. 
Material a ser utilizado: Folha de Canson A4, lápis de cor 
Nota: De 0 a 10 pontos (1º Data) ou de 0 a 6 (2º Data) 
 
* TRABALHO (TB2) 
 Data da entrega: 05/03 (1º Data) ou 12/03 (2º Data) 
Descrição do Trabalho: Elabore um cartaz de propaganda com desenho e letras que transmitam o pensamento de forma não 
verbal (pág. 9/14 do livro de didático). Pense em um tema que você goste e construa a sua ideia. 
O desenho deve ser colorido e constar a identificação com Nome completo do Aluno e Série, trabalho sem identificação é 
trabalho sem Nota. Não serão aceitos trabalhos amassados ou rasurados ou sujos. 
Material a ser utilizado: Papel Cartão, lápis de cor, colagem de revistas ou jornais e materiais diversos. 
Nota: De 0 a 10 pontos (1º Data) ou de 0 a 6 (2º Data) 
*Processo de Recuperação:         Data da Prova: 30/03 
Material a ser utilizado: Elaboração de 10 questões do Livro didático capítulo 1 “Cor e Som”   
Nota: De 0 a 6 


