
  
SERVIÇO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
Secretaria de Estado da Educação 
Superintendência Regional de Ensino de Carangola 
Diretoria Educacional 
 

Sequencia Didática destinada aos Anos Finais do Ensino Fundamental com base no CBC: 

Disciplina: Arte / Analista Pedagógico: Fabíola Garcia 

Eixo Temático I - Tema: Percepção Visual e Sensibilidade Estética 

Subtema: Apresentação e análise de imagens e objetos artísticos 
 
Tema: Expressão em Artes Visuais 
Subtema: Elaboração de obras em artes visuais 

Tema: Caricatura 

1º Momento: 

O professor deve iniciar apresentando aos alunos a sequencia de caricaturas do cantor Michael 

Jackson e solicitar que eles façam, oral e brevemente, comparações entre elas. 

   
 

Após as indagações, os alunos deverão responder individualmente as seguintes questões: 

a) Michael Jackson poderia ser representado em várias facetas. Saúde frágil, arrogância, 

metrossexualidade e talento são alguns dos aspectos facilmente reconhecidos no 

referido astro do pop. Qual dessas facetas é focalizada em cada uma das caricaturas 

apresentadas? Justifique sua resposta descrevendo as caricaturas. 

b) Na sua opinião, qual é o propósito dessas caricaturas? 

Ao final dessa aula, o professor deverá discutir com a turma as respostas “a” e “b”, dando 

oportunidade para que cada aluno se expresse individualmente. 

2º Momento: 

Solicitar aos alunos, como tarefa de casa, que procurem um exemplar de caricatura recortado 

de jornal ou revista. A caricatura deverá ser acompanhada de uma pequena descrição feita por 

eles, do desenho de humor que escolheram. 

 

 

 

 



3º Momento: 

Nesta aula, antes que os alunos apresentem as caricaturas trazidas de casa, o professor deverá 

passar aos alunos a seguinte definição (poderá ser passado no quadro): 

 

 

 

 

 

Após conversar com eles sobre tais definições, o professor deverá solicitar que os alunos 

reavaliem os desenhos que trouxeram de casa verificando se fizeram uma seleção correta. 

Em seguida, os alunos se organizarão em duplas. Cada dupla deverá analisar as duas imagens 

que trouxeram de casa, escolher uma e responder as seguintes questões: 

a) Descreva a situação representada pelo desenho de humor. 

b) Explique o humor do desenho. 

c) Quais aspectos (características) do personagem são “deformados” nesse desenho? 

d) Qual “deformação” do desenho tem mais ênfase? 

Cada dupla deverá apresentar aos demais colegas as interpretações feitas. Nesse momento 

cabe ao professor avaliar a copreensão dos alunos levantando discussões em conjunto e 

analisando a adequação das respostas apontadas por eles. 

4º Momento: 

Dividir a turma em até 5 grupos. Fornecer a eles material de apoio impresso (uma 

folha para cada grupo). A atividade consiste em identificar caricaturas de personagens 

famosos e, após a identificação, eleger no grupo 1 colega para ser retrato e 1 colega 

para ser o “desenhista”. Neste momento será criada uma caricatura de uma pessoa do 

grupo. Os desenhos deverão ser expostos em sala de aula. Segue material para ser 

reproduzido por grupo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caricatura é um desenho de um personagem da vida real, tal como artistas e políticos. Porém, a caricatura 

enfatiza e exagera as características da pessoa através de uma forma humorística, assim como em algumas 

circunstâncias acentua gestos, vícios e hábitos particulares de cada indivíduo. 

A distorção e o uso de poucos traços são comuns na caricatura. Diz-se que uma boa caricatura pode ainda 

captar aspectos da personalidade de uma pessoa através do jogo com as formas. É comum sua utilização 

nas sátiras políticas. A imaginação do artista é priorizada em relação aos aspectos naturais. 



Aula de Arte - Tema: Caricatura 

Disciplina: Arte / Analista Pedagógico: Fabíola Garcia 

E.E. _______________________________________________________ Turma:____________ 

Grupo:_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Atividade 1: 

Identifique através das caricaturas que aparecem abaixo o personagem retratado e escreva 

qual característica o desenhista deu mais ênfase: 

 
Personagem: 
Ênfase: 

 
Personagem: 
Ênfase: 

 
Personagem: 
Ênfase: 

 
Personagem: 
Ênfase: 

 
Personagem: 
Ênfase: 

 
Personagem: 
Ênfase: 

 
Personagem: 
Ênfase: 

 
Personagem: 
Ênfase: 

 
Personagem: 
Ênfase: 

 
Personagem: 
Ênfase: 

 
Personagem: 
Ênfase: 

 
Personagem: 
Ênfase: 

 

 

 

4º Momento 



Atividade 2: 

Escolham 1 integrante do grupo para ser retratado e outro integrante para realizar a 

caricatura. O restante do grupo deverá auxiliar o “desenhista” na observação das 

características que deverão ter ênfase nessa forma bem humorada de retrato. Todos os grupos 

deverão se organizar para montarem juntos, um painel com os desenhos que será exposto na 

sala de aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Boa sorte a todos! 

 

Fabíola Garcia 

Arte-Educadora / ANED PIP CBC 

SRE Carangola 

 

 

 

 



5º Momento: 

Neste dia será apresentada aos alunos a letra (material impresso) da música “Proibida Pra 

Mim” da banda Charlie Brown Jr. É importante que o professor leve a música (material em 

áudio) para que seja ouvida e cantada por eles. 

Os alunos serão orientados a identificar um personagem na música (que poderá ser o “Eu” ou 

o “Ela” presentes na música). Em seguida, deverão perceber algumas características do 

personagem que a música sugere e também poderão acrescentar outras de acordo com a 

imaginação e interpretação de cada um. Com base nessas características cada aluno deverá 

criar uma caricatura que ilustre a letra da música. 

Segue material para ser reproduzido por aluno: 

Aula de Arte - Tema: Caricatura 

Disciplina: Arte / Analista Pedagógico: Fabíola Garcia 

E.E. _______________________________________________________ Turma:____________ 

Nome:________________________________________________________________________ 

Atividade 1:  Vamos ouvir e cantar a música abaixo: 

Proibida Pra Mim (Grazon) 
Charlie Brown Jr. 

Ela achou meu cabelo engraçado 
Proibida pra mim no way 
Disse que não podia ficar 
Mas levou à sério o que eu falei 

Eu vou fazer de tudo que eu puder 
Eu vou roubar essa mulher pra mim 
Eu posso te ligar a qualquer hora 
Mas eu nem sei seu nome! 

Se não eu, quem vai fazer você feliz? 
Se não eu, quem vai fazer você feliz? Guerra! 

Se não eu, quem vai fazer você feliz? 
Se não eu, quem vai fazer você feliz? Guerra! 

Eu me flagrei pensando em você 
Em tudo que eu queria te dizer 
Numa noite especialmente boa 
Não há nada mais que a gente possa fazer 

Eu vou fazer de tudo que eu puder 
Eu vou roubar essa mulher pra mim 
Eu posso te ligar a qualquer hora 
Mas eu nem sei seu nome! 

Se não eu, quem vai fazer você feliz? Guerra! 
Se não eu, quem vai fazer você feliz? Guerra! 

 

Existem 2 personagens que aparecem na letra desta música. Identifique-os e 
escolha um para ser representado através de uma caricatura. 
 
 

 Fabíola Garcia 

Arte-Educadora / ANED PIP CBC 

SRE Carangola 

 

5º Momento 

http://letras.mus.br/charlie-brown-jr/

