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EMENTA 

O universo da arte, numa abordagem histórica e contextual no âmbito ocidental, 
oriental, brasileira, paraibana e cajazeirense. Percorrendo os caminhos da 
expressão, criação, percepção e valorização da arte plástica e musical, dando 
ênfase ao processo do saber, do apreciar e do fazer artístico de natureza individual 
e coletiva. Refletindo, analisando e intervindo no processo de construção e 
reconstrução do meio onde estamos inseridos fazendo uso de recursos valiosos 
oriundos do criador e da criatura. 

 

OBJETIVOS 

Geral 
Compreender as manifestações artísticas musicais e plásticas; conhecendo a sua 
importância, apreciando a sua história e fazendo trabalhos artísticos na área da 
expressão plástica e musical, ao passo que vai respondendo a curiosidade de 
pesquisar novas técnicas, de identificar, analisar e conhecer os recursos materiais e 
elementos expressivos que compõem as criações de artistas de diferentes épocas e 
locais, bem como estimular a reflexão a respeito de suas produções e as de seus 
colegas. 
 
Específicos 

 Identificar movimentos e períodos artísticos da expressão plástica e musical 
e as suas interferências como aspecto inerente à qualidade de vida do 
cidadão; 

 Conhecer a vida e obra de alguns Artistas e compositores importantes de 
vários períodos e estilos artísticos; 

 Selecionar e valorizar as produções plásticas e musicais dos mais variados 
grupos sociais e étnicos; 

 Fazer a produção artística individual e coletiva, da história da arte e da 
expressão plástica, apreciando e desenvolvendo a fruição e a análise 
estética, preservando e respeitando as múltiplas funções da arte; 

 Trabalhar a educação musical nas modalidades de composição, apreciação e 
performance, considerando as diferentes culturas globais, seus contextos, 
enfatizando a diversidade musical. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1 Entendendo a arte pensando sobre o tema 
1.1  definição de arte 
1.2  elementos necessários para existir a arte 
1.3  funções da arte 
1.4  atividade de fixação da aprendizagem 
1.5  atividade prática 



 
2 Introdução sobre elementos do som musical 

2.1 atividades: apreciação musical, questionamentos sobre música; 
2.2  ritmo, harmonia e melodia; 
2.3  altura, timbre, intensidade e duração 
2.4  atividades prática ; 
2.5  percussão corporal; 
2.6  atividade em grupo; 
2.7  práticas musicais com percussão corporal; 

 
3 Elementos básicos da linguagem visual 

 
4 Ponto 

4.1 definições 
4.2.formas de representação do ponto 

1.3  utilização do ponto nas artes visuais 
1.4  atividade de fixação da aprendizagem 
1.5  atividade prática 

 
5 Linha 

5.1  Definições 
5.2  Classificação 
5.3  utilização das linhas nas artes visuais 
5.4  significados expressos pelas linhas 
5.5  atividade de fixação da aprendizagem 
5.6  atividade prática 

 
6 A forma  

6.1  formas básicas 
6.2  formas geométricas planas 
6.3  atividade de fixação da aprendizagem 
6.4  atividade prática 
6.5  projeto de encerramento 
6.6  plano e superfície e textura 

 
7 A cor 

7.1  definição 
7.2  Disciplinanclatura das cores 
7.3  atividade de fixação da aprendizagem 
7.4  atividade prática 
7.5  projeto de encerramento 

  
8 Música no contexto social; 

8.1 relações da cultura musical com a sociedade; 
8.2 a música como prática intimamente humana; 

 
9 Prática musical 

9.1 música com copos; 
9.2 prática musical com instrumentos feitos com materiais reciclados 

(instrumentos alternativos); 



 
10 Atividade de pesquisa em música 

10.1 práticas musicais, músicas de grupos, etnomusicologia na escola. 
10.2 o que é a história da arte? 

 
11 Arte na pré-história  

11.1 período paleolítico 
11.2 período neolítico 
11.3 atividade de fixação da aprendizagem 
11.4 arte na idade antiga 
11.5 arte mesopotâmica 
11.6 arte egípcia 
11.7 arte grega 
11.8 arte romana 
11.9 atividade de fixação da aprendizagem 
11.10 atividade prática 

 
12 Arte na idade média 

12.1arte paleocristã 
12.2arte bizantina 
12.3arte românica 
12.4arte gótica 
12.5atividade de fixação da aprendizagem 
12.6atividade prática 
12.7projeto de encerramento 

 
13 Arte no início da idade moderna 
 
14 Renascimento 
 
15 Maneirismo 

 
16 Histórias das músicas ocidentais:  

16.1 idade média; 
16.2 renascimento; 
16.16.3 barroco; 
16.4 classicismo; 
16.5 romantismo; 
16.6 música contemporânea. 

 
17 Arte brasileira 

17.1arte paraibana 
17.2arte cajazeirense 

 
18 História da música brasileira: do brasil colônia ao brasil contemporâneo. 
 
19 Músicas do mundo: Ásia, Europa, América do sul e do norte, Oceania e 

África 

METODOLOGIA DE ENSINO  



 Para alcançarmos os objetivos propostos, acreditamos na metodologia 
triangular, que oportunizara um apreciar, um conhecer e um fazer artístico. 
Encaminhando o educando rumo à formação de uma consciência crítica, 
criativa e transformadora; 

 Apresentar textos para leitura e interpretação; 
 Através de dinâmica de grupo extrair dos alunos enfoques relacionados à 

importância, a função e definição da arte e da música na vida e na sociedade. 
A técnica utilizada será a tempestade de ideias. Logo após, os alunos farão 
por escrito as suas considerações sobre o assunto trabalhado; 

 Comentário prévio sobre a arte e a música como produção, comunicação e 
socialização. Apresentação de exemplos, leituras e análises de obras 
artísticas de expressão plástica; 

 Fazer uma introdução teórica das formas artísticas a serem trabalhadas. 
Estudo e aplicação de técnicas. Produção artística individual e coletiva de 
natureza prática e teórica; 

 Seminários e exposições sobre os temas trabalhados de ordem teórica e 
prática; 

 Revisão dos conteúdos trabalhados pelo professor e debate das ideias; 
 Elaboração, Montagem e Execução de Projetos no final de cada semestre. 
 Projeto Musical Coletivo 

 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 Faremos duas notas a cada bimestre. 
 1ª nota – Atividades teóricas (exercícios, seminários e prova) = 100 
 2ª nota – Atividades Práticas (experimentos, trabalhos e prova)  = 100 

 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

 Gravuras; 
 Telas; 
  Esculturas;  
 Fotografias;  
 Textos;  
 Vídeos;  
 DVD;  
 Quadro;  
 Mural; 
 Som;  
 CD; 
 Máquina fotográfica; 
 Câmera;  
 Datashow; 
 Músicas; 
 Notebook; 
 Instrumentos musicais; 
 Materiais recicláveis para construção de instrumentos; 
 Materiais do cotidiano para construção de instrumentos. 

 

BIBLIOGRAFIA 



 
Básica 
 

 BENNET, Roy. Uma Breve História da Música. Rio de Janeiro: Zahar, 1989. 
 BLACKING, John. Música, cultura e experiência. Tradução: André-Kees de 

Morais Schouten. Cadernos de Campo, São Paulo, n. 16, p. 201-218, 2007. 
 BOSI, A. Reflexões sobre a Arte. São Paulo: Ática, 1991. 

 
Complementar 
 

 MESQUITA FILHO, A. A Natureza da Cor e o Princípio da Superposição. 
 Disponível emhttp//www.ecientificocultural.comECC2artigospolar03.htm.htm> 

acesso em 11/08/2004. 
 PROENÇA, G. História da Arte. 2ª.ed. SP: Ática, 2000. 
 PIZZO, E. Matisse. Coleção de Arte. RJ: Editora Globo, 1997.  
 STRICKLAND, C. Arte Comentada: da Pré-história ao Pós-moderno. 

13ª.ed. Tradução: Ângela Lobo de Andrade. RJ: Ediouro, 2004.  
 Claude Monet. Disponível 

em:http://www.historiadaarte.com.br/monet.html#img. Acesso em 18/12/05. 
 
 

 
 

http://www.historiadaarte.com.br/monet.html#img

