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IFPB 

Arte 

PLANO DE ENSINO – ENSINO MÉDIO 

 
DADOS DA DISCIPLINA 

Nome da disciplina: Arte 

Curso: Técnico em Manutenção e Suporte em Informática 

Série/Período: 1º Série 

Carga Horária:  67 horas 

 

EMENTA 
A história da arte de forma introdutória em alguns períodos da civilização humana. as 
linguagens tradicionais e atuais da arte (dança música, visuais, teatro, audiovisuais). Realizar 
produção, apreciação e análise crítica-reflexiva de obras e artistas internacionais e nacionais 
reconhecendo a sua relevância e legado deixado ao mundo.   Conhecer os ambientes de 
exposição, e o patrimônio artístico cultural do Brasil e na Paraíba. O processo de criação em 
teatro; a vida de alguns artistas, obras, textos, e a arquitetura teatral em geral e na Paraíba. A 
cultura popular, afro e indígena, diversidade. O reaproveitamento de material, arte e a ecologia, 
formas de preservar o meio ambiente. Atividades do movimento corporal de forma a 
desenvolver aspectos estéticos, sensível-cognitivo e comunicacional. 

 

OBJETIVOS 
Geral:  

Fomentar o prazer de conhecer, fazer e entender a arte produzida em alguns períodos da 

história da humanidade e no cotidiano do aluno, respeitando a diversidade social, artística, 

estética, e cultural. Bem como, preservar o patrimônio artístico cultura em sua região e em 

qualquer espaço físico e social, reconhecendo as novas tecnologias em arte e o fazer 

ecológico, de forma criativa, responsável e cidadão.   

Especifico: 
 Conhecer a história da arte de forma breve; 
 Identificar e caracterizar arte dentro de um contexto sócio-histórico em cada período 

estudado (Pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Moderna e Pós-moderna); 
 Relacionar a arte com a sua vida e da população; 
 Caracterizar e valorizar a Arte Rupestre e indígena na Paraíba; 
 Fazer leitura de obras de artes identificando-as de acordo com os códigos 

específicos a cada linguagem artística esteticamente, seus traços, formas, estilos, 
significado do tema; 

 Criar e elaborar produtos artísticos com base nas linguagens apresentadas; 
 Estudar e apreciar a Arte Brasileira; 
 Identificar obras e artistas nos diferentes períodos históricos da arte no Brasil; 
 Reconhecer a importância da arte moderna e pós-moderna no Brasil com suas 

influencias internacionais; 
 Reconhecer a importância da tecnologia nas artes; 
 Utilizar recursos audiovisuais para criar arte; 
 Fazer uso de vídeo e fotografia como recurso artístico; 
 Conhecer a arte teatral, conceituando-a; 
 Reconhecer a estrutura de um texto dramático e de um espetáculo; 
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 Elaborar, discutir e produzir atividades teatrais de forma lúdica e formal; 
 Reconhecer a importância de dramaturgos paraibanos e suas obras; 
 Criar cenas e improvisar individual e coletivamente a partir de temas sociais e das 

disciplinas escolares;  
 Contar histórias de lendas da sua região e das culturas afro-indígenas; 
 Participar ativamente de atividades corporais dramáticas.  

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
BIMESTRE I 

Introdução à história da arte 
 Noções de teoria da Arte; 
 Da Pré-história ao renascimento - Uma breve linha do tempo; 
 Conceitos, características, função; 
 Pintura Rupestre e Indígena; 
 Pintura rupestre na Paraíba. 

BIMESTRE II 

 Pré-História;  
 Idade-Antiga: Arte Egípcia, Grega, Romana, Cristã Primitiva; 

A arte Brasileira e mundial do século XIX e XX 
 Conceitos, objetivos, características, grandes nomes e obras; 
 Arte africana e nossa história; 
 Representações religiosas, folclóricas e escravidão nas pinturas brasileira. A música 

Villas Lobos, Chiquinha Gonzaga e Carlo Gomes; 
 Breve histórico no Brasil da arte moderna e contemporânea. 

BIMESTRE III 

O teatro e sua história 
 Introdução, conceitos e bases da arte teatral; 
 Estruturas morfológicas: Movimento, voz e gestos; 
 Elementos de uma peça escrita e do espetáculo: Cenografia, atores, direção,       

iluminação, sonoplastia, arquitetura, etc; 
 Características e diferenças entre Drama, comédia, tragédia monólogo, e mímica.  
 O teatro no Brasil e na Paraíba; 
 Breve histórico de alguns dramaturgos de destaque e suas obras: Ariano Suassuna, 

Plínio Marcos, Paulo Pontes, Lourdes Ramalho, etc; 
 Jogos dramáticos e improvisação teatral. 

BIMESTRE IV 

 Idade Contemporânea: Romantismo, impressionismo, Expressionismo, Cubismo, 
Surrealismo, Modernismo, Pop Art; 

 Arte Brasileira; 

 

METODOLOGIA DE ENSINO: 
 Aulas teóricas dialogadas; 
 Visitas técnicas;  
 Pesquisa bibliográfica; 
 Trabalhos individuais e em grupo de quadros comparativos entre períodos artísticos 

e análise de obras;  
 Leitura de obras de arte;  
 Apresentação de material audiovisual. 

 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 
Avaliação Somativa: 
 

 Avaliações escritas, trabalhos de pesquisa, apresentação dos quadros 
comparativos, seminários, relatórios de visitas técnicas; 

 Avaliação Formativa (observando-se a participação, o desempenho e a 
assiduidade). 

 As avaliações escritas deverão ser feitas bimestralmente. Relatórios, pesquisas e 
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demais verificações de aprendizagem serão desenvolvidos ao longo do período, 
conforme andamento da disciplina. 

 

RECURSOS NECESSÁRIOS 
 

 Projetor de imagem;  
 Net book; 
 Imagens impressas;  
 Televisor e aparelho de DVD;  
 Lousa digital. 
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