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Objetivos 

 

•Conhecer e analisar o currículo de Arte para a Terceira Série do Ensino. 

•A utilização da tecnologia como ferramenta para o processo artístico.  

•Vivenciar a sequência Didática da linguagem teatral atrelada à Tecnologia 

 

•   

Conteúdos 

•Currículo de Arte para a Terceira Série do Ensino Médio. 

•A arte e a Tecnologia. 

•A linguagem teatral 

•Sequência Didática 

•A tecnologia como suporte para a arte. 

•A escrita de um roteiro  

•A fabricação de bonecos com objetos inusitados. 

•Sonoplastia e edição para filmes. 





• Apresentaremos aqui 

um breve resumo do 

movie maker. 

• Tutoriais e dúvidas: 
http://windows.microsoft.com/pt

-br/windows-live/movie-maker 
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• O Movie Maker é uma extensão do Windows Live 
serve para adicionar efeitos de transição, textos 
personalizados e áudio em edição e criação de filmes.  

 

• Após salvo, pode ser visto pelo Windows Media 
Player - extensões .avi e .wmv -, ou pode ser copiado 
diretamente para um CD/DVD. 

 

• O projeto pode ser feito aos poucos e salvo em partes 
para por ultimo transformá-lo em arquivo de vídeo. 



• 1º passo: saber em que pasta está as suas 
imagens ou concentrar em um único lugar 
lembrando que até finalizar o vídeo não se 
pode trocar de pasta as imagens ou vídeos a 
ser utilizados  



• O programa em si: 



Na ferramenta Início podemos: 

• Adicionar imagens ou vídeos. 

• Adicionar música. 

• Criar título/legenda para o filme ou para cada imagem ou vídeo. 

• Criar créditos para o filme. 

• Temas para o filme automático, porém pode-se editar cada imagem do filme. 

• Girar ou remover as imagens. 

• Salvar o filme ou postar na internet direto. 

 

 







AUDIO, UM DETALHE IMPORTANTE: 
 

Assim como o vídeo, o áudio também pode ser editado, ou seja, se você 

começa a editar um vídeo e uma música não encaixa no tamanho exato, é 

necessário ser editado. Se o vídeo é maior que a música, então é 

necessário talvez diminuir um pouco o tamanho da música para que caiba 

outra após ela, sendo assim haveria mais de uma música durante a edição 

e assim que uma acabasse começaria a tocar a outra. Mas em certos casos 

o vídeo é que fica menor que a música, então é necessário cortar fora o 

que não pode ser aproveitado da música.  



Para cortar a música deve clicar na música na linha de tempo 

onde diz "Áudio/Música", depois deixe o marcador azul 

encima da parte da musica que você deseja dividir, e logo em 

seguida vá até o botão "Cortar" (para alguns se chama 

"dividir") embaixo da tela de exibição e clique para cortar 

onde você marcou. Após cortar, a parte que ficou de fora ou 

que não pode ser aproveitada deve ser deletada da linha de 

tempo, para isso clique com o botão direito do mouse sobre 

essa parte da música e clique em "Excluir" (Del). 



PARA SALVAR: 



Mais utilizado! 



Concluir Filme: 
 

Salvar no computador:  
 

Aqui você pode salvar seu vídeo após já ter editado tudo 

que você queria. Para salvar clique em "Salvar no 

computador", em seguida escolha o nome do vídeo e 

embaixo o local onde será salvo. Depois na segunda parte 

clique em "Mostrar mais opções", e abaixo onde diz 

"melhor ajuste para tamanho do arquivo" você tem 100% 

de liberdade para escolher o tamanho em MB ou KB que 

seu vídeo deve ter após ser salvo. Porém não devemos 

esquecer de uma coisa, quanto maior o tamanho do vídeo 

em MB maior será a qualidade do vídeo, quanto menor o 

tamanho em MB menor será a qualidade do vídeo. 





Audacity é um editor de áudio que pode gravar, 

reproduzir e importar/exportar sons nos formatos 

WAV, AIFF, MP3 e OGG. Com ele, você edita 

suas músicas, podendo aplicar cortes, copiar e 

colar recursos (com funcionalidades de 

desfazer/refazer ilimitadas), mixar faixas e aplicar 

efeitos na gravação  

 http://www.baixaki.com.br/download/audacity.htm

#ixzz3DV1FzJFQ 

 

• LEMBRETE:  OS MICROS DO ACESSA JÁ 

POSSUEM O PROGRAMA. 
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Ao baixar, o instalador vai para pasta 

downloads. 



Produzindo 

 

• Para podermos iniciar o processo de 

gravação, precisamos escolher uma das 

formas de 

obtenção de som dentre as demonstradas a 

seguir.  
• Após verificarmos estes passos estamos 

prontos para iniciar a gravação. 

 Clique na esfera vermelha logo acima 

para iniciar instantaneamente a gravar o 

áudio. 



Após criar um arquivo de áudio ou importar um 

arquivo podemos editá-lo como: remixar, cortar 

partes, adicionar duas músicas ao mesmo 

tempo etc. 



Manipulando seus dados 

 

A manipulação referida neste tópico seria 

justamente a mesma de um editor de texto, 

onde você pode selecionar, copiar algum 

trecho e colá-lo em alguma outra parte 

repetindo-o, ou simplesmente movendo de 

um lado a outro, recortando. Podendo apagar 

um trecho, comprimindo o resto da faixa 

automaticamente para que não haja espaços 

vazios em sua faixa, ou então desfazer uma 

ação e refazê-la, tudo isso com a utilização 

das mesmas teclas de atalho de um editor de 

texto comum. 

Muito bem, como uma situação de exemplo, 

copiarei um trecho de áudio de uma faixa de 

áudio e colarei logo após o fim desta faixa 

repetindo-o. 



Salvando e Exportando 

 

Ao concluir todas as modificações no seu 

áudio, você deve salvar seu trabalho. Há 

duas maneiras 

de fazê-lo: 

• Salvá-lo como projeto do Audacity (o que 

permitiria alterações posteriores da mesma 

faixa de áudio); 

• Exportá-lo em algum formato para melhor 

ser acessado pelo público alvo ( como 

especificado no inicio). 

Exportando 

 

Para exportar sua faixa de áudio para um 

formato em que seja possível escutá-la, 

você deve, primeiramente, escolher qual 

dos formatos melhor se encaixa em sua 

necessidade. Feito isso, escolha a mesma 

na ferramenta “Arquivo”. No exemplo, o 

formato .wav foi escolhido. 





1º ABRIR O SITE DO YOUTUBE E ESCOLHER 

O SOM DE SUA PREFERÊNCIA 



2º COPIAR O LINK (ENDEREÇO QUE 

APARECE COM O VÍDEO RODANDO) 



3º Colar o link no site : peggo.co e clicar em Record mp3 



Pronto! O programa/site baixa apenas o áudio 
do vídeo e, o coloca na pasta downloads de 
seu computador. 





  

CURRÍCULO DE ARTE PARA TERCEIRA SÉRIE ENSINO MÉDIO 

A partir do ano de 2012 o ensino de Arte para a 3ª  série do Ensino Médio foi inserido 
na matriz curricular das escolas públicas estaduais, atendendo ao disposto na 
Resolução SE No  81, de 16/12/2011. Sendo assim, fez-se necessária a  
elaboração de orientações didáticas ao professor que ministra aulas na 3a 
 série do Ensino  Médio, passou a elaborar as Situações de Aprendizagem e suas 
proposições, selecionando conceitos e conteúdos fundamentados na teoria do 
Currículo de Arte, para atender à necessidade de articulação da educação com o 
mundo do trabalho. O século XXI irrompe sob a égide de relações socioculturais e 
novas linguagens extremamente dinâmicas, mutantes, velozes, fluidas... Internet, web 
2.0, iconografia, backup, banda larga, chat, download, hyperlink, multimídia, on-line, 
rede social, software, site, wi-fi e tantas outras terminologias dessa era digital vêm 
sendo incorporadas ao cotidiano de nossos alunos. 
  



Optou-se  por oferecer Situações de Aprendizagem que propiciem a pesquisa, a 
discussão, a reflexão e a identificação de algumas das profissões contemporâneas do 
campo da Arte, que têm interfaces em tecnologias digitais. Buscou-se, também, 
propor ações expressivas que desencadeiem o fazer artístico desse aluno, 
possibilitando que sua poética pessoal se manifeste de forma devidamente valorizada, 
privilegiando o protagonismo. Para o desenvolvimento do trabalho em sala de aula ao 
longo do ano letivo, são apresentadas Situações de Aprendizagem e suas proposições 
para as quatro linguagens artísticas – artes visuais, dança, música e teatro – a serem 
desenvolvidas uma a cada bimestre.  

 
 
A sequência aqui apresentada é apenas uma 
sugestão, ficando a critério do professor segui-la ou 
não, de forma a atender à sua realidade escolar.  

CURRÍCULO DE ARTE PARA TERCEIRA SÉRIE ENSINO MÉDIO 



4º Bimestre 
As Profissões Contemporâneas do Campo do Teatro com 
Interfaces em Tecnologias Digitais 

 
A proposta curricular nos orienta a utilizar uma metodologia de 
pesquisa orientada( utilizando a internet como ferramenta de pesquisa ) 
com os alunos , onde os mesmo  investigarão algumas das profissões do 
campo do teatro que tenham interfaces com as tecnologias digitais. Em 
seguida, dentro de um processo de criação coletiva, também 
pesquisarão sobre o teatro de animação e os profissionais que se 
utilizam das tecnologias digitais na criação e apresentação de uma peça 
teatral desse gênero. Os resultados das pesquisas subsidiarão as 
experimentações criativas na produção e exibição de peças teatrais. Os 
resultados serão compartilhados por meio de recursos multimídia. 



 A Linguagem teatral  
 
 

Os estudos focalizarão algumas das profissões contemporâneas do 
campo do teatro com interfaces em tecnologias digitais, procurando 
garantir ao aluno momentos de produção, reflexão e fruição estética por 
meio de processos educativos que percorrerão os territórios dos 
saberes estéticos e culturais, materialidade e processo de criação Assim, 
durante os estudos e nas ações  expressivas, os alunos serão solicitados 
a utilizar os conhecimentos sobre a linguagem teatral adquiridos nos 
anos anteriores da sua escolaridade, sendo instigados a pesquisar e 
identificar as estruturas que envolvem a montagem de um espetáculo 
teatral e os profissionais nela envolvidos. Também serão levados a 
operar com diferentes ferramentas digitais – editores de textos, 
apresentação multimídia etc. – nas pesquisas e nos registros das ações 
vivenciadas, proporcionando uma relação de proximidade com o fazer 
artístico e possibilitando a construção de novos significados estéticos. 
Com a utilização de 



Conhecimentos priorizados 
 
•Saberes Estéticos e Culturais. Compreender os conceitos estudados e 
sua relação com a produção de um espetáculo teatral de animação. 
Percorrer este território possibilita o estudo sobre a origem dessa 
modalidade teatral e sua trajetória até a contemporaneidade, 
ampliando as possibilidades de pesquisa sobre as profissões 
relacionadas à sua produção. 
 
•Materialidade. O diálogo entre matérias e ferramentas na construção 
de personagens, cenários, figurinos e adereços. 
 
•Processo de criação. Poética pessoal e de processos coletivos e/ou 
colaborativos; produção de um espetáculo de animação. 
 



 

•Percursos de experimentação 
(dramaturgo, bonequeiro, iluminador, 
sonoplasta, cenógrafo, aderecista, 
ator-manipulador/animador, chefe de 
audiovisual); 
•Procedimentos criativos 
(experimentação de materiais – escrita 
e adaptação textual; sonoplastia; 
cenografia; iluminação; efeitos 
cênicos; confecção de figurinos, 
adereços e bonecos de animação; 
edição de vídeo; criação de 
personagem); 
•Suportes e ferramentas tecnológicas 
digitais (inserção e edição de imagens, 
vídeos, sons; criação de roteiros). 

•Investigar e reconhecer as profissões 
existentes no campo do teatro, 
necessárias para a produção de um 
espetáculo teatral, compreendendo a 
atuação desses profissionais no mercado 
de trabalho; 
 

•Operar com diferentes materialidades, 
estabelecendo relações entre forma e 
imaginário poético; 
 

•Utilizar os conhecimentos sobre 
tecnologias digitais na produção teatral. 

 

Conteúdos abordados Competências e Habilidades 



SEQUÊNCIA DIDÁTICA 



SONDAGEM   
Proposição 1- Roda de Conversa 

Eixos das profissões: 
  
1. Profissões com funções técnicas;  
2. Profissões com funções artísticas;  
3. Profissões com funções de comunicação e 

imagem; 
4. Profissões com funções administrativas 

Anexo IV - definições e as funções das profissões na produção 

de um espetáculo teatral. 



SONDAGEM   
Proposição 1- Roda de Conversa (cont.) 
 

Questionamentos: 
Das profissões citadas, qual(is) você conhece e/ou já ouviu falar?  
Existe em seu bairro ou na sua cidade cursos de formação para este 
campo de atuação profissional? Em caso negativo, onde poderíamos 
buscá-la? 
A tecnologia digital transformou a criação e/ou ação desses 
profissionais?  
Você já participou de uma produção teatral? Em qual função? Relate 
sua experiência nesta função contando o caminho trilhado (pesquisa, 
ensaio, equipamentos manipulados, tecnologias digitais utilizadas...). 
Você sabe o que é teatro de animação?   
Já assistiu algum espetáculo dessa modalidade artística? 
Quais companhias de teatro de animação você conhece? 



SONDAGEM 
Proposição 2 –  Pesquisa feita na internet e  seu resultado será mandado ao professor  através 

de umas das ferramentas digitais que o professor achar de  fácil acesso , tais como  Facebook, email, site  e 
outros. 
 

Temas de pesquisa:  
 
Tema 1 – Profissões com funções técnicas; Profissões com 
funções de comunicação e imagem; Profissões com funções 
artísticas; Profissões com funções administrativas.  
 
Tema 2 – Tecnologias digitais utilizadas na produção de um 
espetáculo teatral; 
 
Tema 3 – Teatro de Animação (definição, modalidades, 
companhias etc.) 



Vídeo   
 
 
 
 

TRUKS   ZÔO ILÓGICO 



 Situação de aprendizado 1 
Proposição 1: Vamos escrever!? Escrita de um 
roteiro colaborativo 
 

Escrita de um texto teatral utilizando o 
Software Educacional  

 
Vamos escrever!: projetos de escrita 

interativa 
(alunos organizados em duplas) 



VAMOS ESCREVER – É um 

programa de escrita criativa 

dividido em cinco secções: 

oficina de escrita, contar uma 

história com imagens, fazer 

uma revista, jogos de palavras 

e escrever uma peça de teatro. 



Baixar e instalar o programa pelo link :  

 

http://ticsinclusaoacessibilidade.wordpress.com/2012/06/25/software-

vamos-escrever/ 

C:/Users/user/Documents/Modelos Personalizados do Office
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Ícones de cima: 

• Novo documento 

• Abrir documento 

• Guardar documento 

• Imprimir documento 

• ajuda 

Ícones de baixo: 

• Configurar 

• Inserir acto/cenas 

• Inserir didascalia 

• Inserir personagem 

• Inserir texto 





Proposição 2: Criando personagens 

Criação, experimentação e manipulação de 
materiais.  
Formar grupos com 4 duplas (8 membros); 
Selecionar um roteiro por grupo; 
Definir qual modalidade do Teatro de 
Animação irão utilizar para produção dos 
personagens: sombra, objeto, boneco, vara, 
luva, dedo, fantoche...). 



Proposição 2:Criando personagens (cont.) 

Cada grupo deverá: 
Caracterizar os personagens, 

produzindo os olhos, bocas, expressão 
das sobrancelhas, cabelos, figurino 
etc., 
Se necessário, leve para sala de aula 

imagens da internet, recortes de 
revistas, fotografias entre outras.  

  



Proposição 3: Preparando o espaço cênico 

Subgrupo 1 – Sonoplasta 
 
Vivenciar o processo de criação de um 
sonoplasta, utilizando os softwares 
Audacity e o Virtual Dj. 
 
Materiais a serem pesquisados: músicas, 
sons, trilhas sonoras (trilha branca). 



Proposição 3: Preparando o espaço cênico (cont.) 

Subgrupo 2 – Iluminador 
 
Pesquisa sobre o processo de criação do profissional 
de iluminação - faz uso de um projeto a fim de 
determinar quando será utilizada a mesa de 
luz(dimmers), o jogo de luzes(uso de películas 
coloridas ou gelatina, spotlight, strobo) ou blackout.   

 
Materiais a pesquisar: canhões de luzes, lâmpadas, 
refletores, lanternas, projetor multimídia, spotlight, 

strobo. 



Proposição 3: Preparando o espaço cênico (cont.) 

Subgrupo 4 - Aderecista 
          
Pesquisa dos materiais a serem utilizados em cena 
(atentar para o roteiro da peça, troca de cenários - 
se houver - e a dinâmica dos personagens em 
cena). 
 
Materiais a serem pesquisados: adereços de cena 

(flores, mobiliário etc.) 



Situação de Aprendizagem II 
 Teatro de animação  



Proposição 1: Ensaio Geral 

Profissão de ator-manipulador/animador.  
Transformar tudo que foi produzido: roteiro, 
personagens, cenário, sonoplastia, iluminação 
em um espetáculo teatral de animação.  
Dividir as tarefas entre os grupos, organizar o 
espaço cênico e os personagens e ensaiar o 
texto.  



Proposição 2: Em CENA a Ação 
Momento da gravação do teatro de animação. 
 
Selecionar e organizar um espaço na sala de aula ou escola 

para ser utilizado como palco do teatro de animação. 
 

• Passos sugeridos para a gravação (organização do espaço 
cênico): 

 

 Organizar o cenário em uma mesa plana; 
 Dispor os personagens à mesa de acordo o roteiro 

criado; 
 Dispor os objetos para a iluminação; 
 Dispor o aparelho de gravação em um local fixo 

(tripé ou suporte). 



Proposição 3:  Edição 
Trazer para sala de aula: notebook, máquina digital, celular, tablet, filmadora, microfone, tripé 
ou base para fixar o equipamento de gravação, cabos de dados dos equipamentos digitais. 

Será utilizado o software Movie Maker para a edição do 
vídeo gravado 
 Etapas de edição: 
 
Junção dos atos; 
Inserção de sonoplastia; 
Inserção de efeitos; 
Inserção de títulos e legendas... 



Procedimentos Criativos  
experimentação de materiais – escrita e adaptação textual; 

sonoplastia; cenografia; iluminação; efeitos cênicos; 
confecção de figurinos, adereços e bonecos de animação; 

edição de vídeo; criação de personagem); 

Percursos de experimentação 
(Dramaturgo, Bonequeiro, Iluminador , 
sonoplasta, cenógrafo, aderecista, ator 

manipulador/animador , chefe de 
audiovisual) 
Suportes e ferramentas tecnológicas digitais 
(inserção e edição de imagens, vídeos, sons; 

criação de roteiros). 

 


