
TÍTULO: CURIOSIDADES PARA A 
“QUARENTENA” 

SÉRIE OBJETIVO 

A vida de Gaspar Monge 
 
https://youtu.be/-epfh3Qbk-M 
(vídeo produzido por alunos de SC3) 

1ª – série 
(introdução) 
2ª – série 
(revisão) 

Apresentar a 
vida de 
Gaspar Monge 
e a origem do 
sistema 
projetivo 
ortogonal 

Sólidos de Platão e sua relação com a natureza 
 
https://www.youtube.com/watch?v=CUevC3Td1dE 
(vídeo produzido por alunos de SC3) 
 

1ª – série 
(introdução) 
2ª – série 
(revisão) 

Apresentar os 
sólidos de 
Platão e a sua 
relação com a 
natureza 

Atividade lúdica com os instrumentos de desenho 
 
htpps://ociosotv.com.br/page/12125/27-desenhos-
perfeitamente-geométricos-para-satisfazer-voce 
 
 

9º - ano  Aplicações dos 
conteúdos 
programáticos 
de desenho e 
o uso dos 
instrumentos 

SÉRIE DE VÍDEOS DA TV – ESCOLA: MÃO NA FORMA: 
SÓLIDOS DE PLATÃO 
 
https://youtu.be/GOjhaZ78-30 
 
 

9º - ano 
(introdução) 
1ª – série 
(revisão) 
2ª – série 
(revisão) 

Apresentar os 
sólidos de 
Platão e a sua 
geometria 

Vetoriza.aí!: Como criar Logo com Proporção Áurea 
 
https://www.youtube.com/watch?v=9WvPUMnWDzQ 
 

9º - ano Apresentação 
e aplicação 
lúdica da 
Proporção 
Áurea 

How an Amateur Built the World's Biggest Dome - Como 
um amador construiu a maior cúpula do mundo – Youtube: 
National Geographic. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=_IOPlGPQPuM 
 
Legendas disponíveis em português 
 

9º ano Curiosidades 
sobre 
arquitetura: 
Domo da 
Catedral de 
Santa Maria 
del Fiore, 
Florença. 

Building Rome's Colosseum | Engineering the Impossible: 
The Colosseum - Construindo o Coliseu de Roma | 
Projetando o impossível: o Coliseu 
– Youtube: National Geographic. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=EO1NQy4oyJs 
 
Legendas disponíveis em português 
 

9º ano Curiosidades 
sobre 
arquitetura: 
Coliseu 

SÉRIE DE VÍDEOS DA TV – ESCOLA: MÃO NA FORMA: O 
barato de Pitágoras 
 

7º - ano 
(introdução) 
8º - ano  

Apresentar a 
forma 

https://youtu.be/-epfh3Qbk-M
https://www.youtube.com/watch?v=CUevC3Td1dE
https://youtu.be/GOjhaZ78-30
https://www.youtube.com/watch?v=9WvPUMnWDzQ
https://www.youtube.com/watch?v=_IOPlGPQPuM
https://www.youtube.com/watch?v=EO1NQy4oyJs


https://youtu.be/H25OuVFDSsQ 
 

(revisão) 
9º - ano  
(revisão) 
 

triangular e 
sua estrutura 

Artist Designs Space for All - Artista cria espaço para todos 
– Youtube: National Geographic. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=lj0TnkAqsts 
 
Legendas disponíveis em português 
 

7º ano Curiosidades 
sobre 
estrelados, 
arquitetura e 
design 

The complex geometry of Islamic design - A geometria 
complexa do design islâmico 
– Youtube: TED – Ed. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=pg1NpMmPv48 
 
Legendas disponíveis em português 
 

7º ano Curiosidades 
sobre 
estrelados, 
arquitetura e 
design 

SÉRIE DE VÍDEOS DA TV – ESCOLA: MÃO NA FORMA: 
Quadrado, cubo e cia 
 
https://youtu.be/DZ6y8imWSDY 
 

8º - ano 
(introdução) 
9º - ano  
(revisão) 

Apresentar a 
forma 
quadrangular 
e sua 
estrutura 

SÉRIE DE VÍDEOS DA TV – ESCOLA: MÃO NA FORMA: 3, 4, 5 
e o pentágono 
 
https://youtu.be/8cl_8925jXc 

8º - ano 
(introdução) 
9º - ano  
(revisão / 
introdução) 

Apresentar a 
forma 
pentagonal e 
sua estrutura. 
 
Proporção 
áurea 

Jogo de celular “Slices” 
 
Explorar site de jogo de desenho Gartic 
https://gartic.com.br/ 
 
Filme Planolândia:  
https://www.youtube.com/watch?v=6TVbXN_S72E 

7º - ano Aplicação dos 
conteúdos 
programáticos 
de Desenho 
por meio de 
jogos e filme 
de forma 
lúdica 

Jogo de celular “Slices” 
 
Jogar os labirintos desenvolvidos no Scratch pelas turmas de 
6º ano/2019/Humaitá II 
http://www.cp2.g12.br/blog/humaitaii/2019/11/18/turmas-
do-6o-ano-do-humaita-ii-desenvolvem-jogos-no-scratch/ 
 
Explorar o Scratch: 
https://scratch.mit.edu/ 
 
Explorar site de jogo de desenho Gartic: 
https://gartic.com.br/ 

6º - ano Aplicação dos 
conteúdos 
programáticos 
de Desenho 
por meio de 
jogos e filme 
de forma 
lúdica 

https://youtu.be/H25OuVFDSsQ
https://www.youtube.com/watch?v=lj0TnkAqsts
https://www.youtube.com/watch?v=pg1NpMmPv48
https://youtu.be/DZ6y8imWSDY
https://gartic.com.br/
https://www.youtube.com/watch?v=6TVbXN_S72E
http://www.cp2.g12.br/blog/humaitaii/2019/11/18/turmas-do-6o-ano-do-humaita-ii-desenvolvem-jogos-no-scratch/
http://www.cp2.g12.br/blog/humaitaii/2019/11/18/turmas-do-6o-ano-do-humaita-ii-desenvolvem-jogos-no-scratch/
https://scratch.mit.edu/
https://gartic.com.br/


 
Filme Planolândia:  
https://www.youtube.com/watch?v=6TVbXN_S72E 

 

APENAS UM COMEÇO 

https://www.youtube.com/watch?v=6TVbXN_S72E

