
 

PLANO DE DISCIPLINA 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR 

NOME: ARTES 

CURSO: TÉCNICO EM MINERAÇÃO INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO 

SÉRIE: 1º ANO 

CARGA HORÁRIA: 2 A/S - 80 H/A – 67 H/R 

DOCENTE RESPONSÁVEL: ROSA SAMARA SILVEIRA XAVIER 

EMENTA 

Estudar a 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 artísticas. Conhecer os ambientes de exposição, e 

o patrimônio artístico cultural da paraíba. Conhecer a vida de alguns artistas, suas obras. 

Experiência artística através da fotografia e da produção de documentário da cultura da região 

do aluno. Conhecimento da arquitetura teatral e edifícios em geral em diferentes épocas. A 

cultura popular, afro e indígena, diversidade cultural. Reaproveitamento de material, arte e 

sustentabilidade, formas de preservar o meio ambiente através da arte. Atividades do movimento 

corporal de forma a desenvolver aspectos estéticos, sensível-cognitivo e comunicacional. Arte 

contemporânea e hibridismo. 

OBJETIVOS 

 

Geral 

Levar os/as discentes a conhecer, e entender a arte realizada em diferentes períodos da 
história da humanidade e no seu cotidiano, percebendo a relação do ser humano com 
sua cultura, respeitando a diversidade social, artística, étnica e estética, inserida nestes 
contextos, bem como possibilitar a vivencia e o fazer artístico de forma criativa, 
responsável, significativa, cidadã e crítica.  

Específicos 

Conhecer a história da arte de forma breve e seu significado na vida humana; Identificar e 

caracterizar arte e a arquitetura dentro de um contexto sócio-histórico em cada período estudado 

(Pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Moderna, e Pós-moderna); Caracterizar e visitar a Arte 

Rupestre e Sítios arqueológicos da sua região e da Paraíba; 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 



1º- Bimestre: Introdução à arte 

- O que é arte? O sentido da arte, Tipos de arte; 

- A arte da minha cidade- Projeto de pesquisa de campo, fotografia e vídeo. 

- Difusão da arte e artista da cidade de cada aluno; 

- Como fazer uma exposição de arte e fotografia 

- Uma breve linha do tempo da arte no mundo; 

- Conceitos, características, função da arte no mundo e no tempo de forma contextualizada.  

 

2º - Bimestre: A arte no cotidiano e experiências com arte:  

- Fazer e conhecer arte através do sarau- 

- Coletividade e produção de um espetáculo e vivencia da poesia; poetas em diferentes 

contextos; cordel e xilogravura. 

- Jogos dramáticos e improvisação teatral, corpo, expressão, criatividade.   Introdução, 

conceitos e bases da arte teatral: Estruturas morfológicas: Movimento, voz e gestos; 

- Cenografia, atores, direção, iluminação, sonoplastia, arquitetura teatral, etc. 

 

3º- Bimestre: Arte e cultura Africana e Afro-brasileira  

- Arte e cultura africana e nossa história 

- Projeto de Educação Antirracista e Mês da Consciência Negra 

- Representações religiosas, folclóricas, escravidão; 

- A relação com as pinturas, esculturas, prédios e a influência dos europeus e do negro na 

Paraíba. 

- Danças, músicas, desenhos e poemas da África e negritude, a geometrização e as cores 

étnicas. 

 

4.º -Bimestre- Uso dos audiovisuais, arte contemporânea e sustentabilidade: 

- O uso da tecnologia na arte; Suportes e materiais diferentes na atualidade; Arte Conceitual. 

- Artistas brasileiros contemporâneos: Do Expressionismo a arte cibernética. 

- Produzindo arte ecológica. Lixo e arte; 

- Reciclando papel e criando arte; 

- O teatro através da arquitetura e cenografia (clássico, barroco, moderno, contemporâneo); 

- Maquetes 

 



METODOLOGIA DE ENSINO 

 Compartilhamento de saberes através do diálogo, estudo dirigido, exibição e discussão 

crítico-reflexivo de vídeos e temas da cultura e arte; 

 Produção de pesquisa da arte local e exposição fotográfica e criação de vídeos no 

espaço do IFPB- Campus Picuí; 

 Participação de convidados representantes da arte local; 

 Apresentação do assunto de forma verbal oral e escrita e através de audiovisuais, 

 Comparações, análise e releituras de obras nas diferentes linguagens artísticas; 

 Apreciação de documentários seguida de debate e resenhas de filmes; 

 Visitação a museus, a exposições e teatros,visitação  técnica; 

 Experimentações lúdicas da arte teatral, improvisação e jogos dramáticos com som, 

salas amplas, objetos, adereços etc. 

 Produção de peças, sarau poético, textos, mímica com apresentação pública no espaço 

do Campus. 

 Utilização de computador para pesquisa e criação audiovisual com vídeos e fotos. 

 Colagem, desenhos, esculturas e papel reciclado, 

 Realização de pesquisa e apresentação de seminários em equipes com os assuntos 

tratados durante o semestre; 

 Elaboração de resumos a partir dos textos base impressos, 

 Estudo dirigido dos textos base sobre a história da arte nos períodos específicos. 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Através de exercícios escritos, provas, e seminários, mensalmente, bimestralmente, 

semestralmente. 

- Produção artística nas diferentes linguagens, individual e coletiva, semestralmente; 

- Participação nas rodas de conversas com expressão de seu pensamento lógico e 

coerente em relação ao conteúdo e as colocações da turma e da professora, atentando 

para o respeito, a ética e cidadania, continuamente. 

- Participação criativa e coerente aos objetivos nas improvisações e exercícios práticos, 

com desenvoltura e envolvimento. 

- Organização e apresentação do material em dia. 

SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO PARA A RECUPERAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

O acompanhamento para a recuperação da aprendizagem ocorrerá, nos Núcleos de 

Aprendizagem, por meio de atividades que possibilitem ao estudante a apreensão efetiva 

dos conteúdos, de acordo com o previsto na LDB e no Regimento Didático dos Cursos 

Técnicos Integrados do IFPB (Artigo 63). 

RECURSOS NECESSÁRIOS 



 

Sala ampla sem cadeiras; pia papelão, caixas, tecidos, som, CD/DVD, computadores, 
data show, sacos de lixo, tintas, pinceis, cola, tesoura, maquiagem, adereços, perucas, 
chapéu, revistas, jornais, Garrafas pet, CDs velhos, etc. 
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