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PLANO DE ENSINO 

IDENTIFICAÇÃO 

CURSO: TECNICOS INTEGRADOS  

NOME DA UNIDADE ACADÊMICA: UNIDADE ACADÊMICA DE FORMAÇÃO GERAL 

COMPONENTE CURRICULAR: ARTES ANO/SÉRIE: 1ª 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2 horas CARGA HORÁRIA TOTAL: 67 horas 

DOCENTE RESPONSÁVEL: Idalia Beatriz Lins de Sousa, Marinalva Firmino Ferreira e Olga Maria do              

Nascimento Lopes Cabral. 

 

EMENTA 

 

A disciplina Artes desenvolverá suas atividades com os seguintes temas: Conceitos de            

arte; Linguagens artísticas; Reflexão artística; A arte enquanto linguagem; Cultura          

brasileira com ênfase na Cultura Afro-brasileira e indígena; História da arte           

contemporânea; Atividades respectivas à linguagem específica trabalhada e        

Produções Artísticas. 

OBJETIVOS 

 

Geral 

Reconhecer a arte como área de conhecimento autentico e autônomo, respeitando o            

contexto sociocultural em que está inserida, as suas diversas manifestações e múltipla            

funções, compreendendo-a como processo histórico e vivenciá-la através de apreciação e           

produção. 

Específicos para todas as linguagens 

 

• Expressar, representar ideias, emoções, sensações por meio da articulação de poéticas            

pessoais, desenvolvendo trabalhos individuais e coletivos; 
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• Construir, expressar e comunicar-se em artes articulando a percepção, a imaginação, a             

memória, a sensibilidade e a reflexão, observando o próprio percurso de criação e suas              

conexões com o de outros; 

• Reconhecer, diferenciar e saber utilizar com propriedade diversas técnicas de arte, com             

procedimentos de pesquisa, experimentação e discurso próprios; 

• Desenvolver uma relação de autoconfiança com a produção artística pessoal,           

relacionando a própria produção com a de outros, valorizando e respeitando a diversidade             

estética, artística e de gênero; 

• Conhecer, relacionar, apreciar objetos, imagens, gêneros musicais, manifestações         

teatrais, movimentos corporais, concepções artísticas e estéticas — na sua dimensão           

material e de significação —, criados por produtores de distintos grupos étnicos em             

diferentes tempos e espaços físicos e virtuais, observando a conexão entre essas            

produções e a experiência artística pessoal e cultural do aluno; 

• Frequentar e saber utilizar as fontes de documentação de arte (Sites: 1- Cinemateca              

Brasileira, 2- Arquivo Público Nacional, 3- Arquivo Público Paraibano, 4- Museus),           

valorizando os modos de preservação, conservação e restauração dos acervos das           

imagens e objetos presentes em variados meios culturais, físicos e virtuais, museus,            

praças, galerias, ateliês de artistas, centros de cultura, oficinas populares, feiras,           

mercados, manifestações de  dança, teatro, áudio visual, musicais e instrumentais. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

1   ARTES VISUAIS 

Percepção visual e sensibilidade estética ( Apreciação e análise de imagens e            

objetos artísticos e sua produção). Análise e crítica de obras de artes visuais             
contemporâneas produzidas na Paraíba e no mundo.: Elaboração de         
produções em artes visuais, Movimentos artísticos em artes visuais em          
diferentes épocas e diferentes culturas, Relações entre as artes visuais, seu           
contexto na história da humanidade e a arte contemporânea. 

 20 

 

Página 2 de 9 



 

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E 

TECNOLÓGICA 
 

CURSOS: TÉCNICOS INTEGRADOS AO MEDIO  E 
PROEJA.  

 

 

Estudo das premissas das artes visuais contemporâneas (e suas         

expressões); Cultura afro-brasileira e indígena; Elaboração de produções em         
artes visuais;  

Elementos em artes visuais: Teoria da cor; Teoria da forma e da             
composição; A cor e a forma nas obras de arte locais e regionais; Tipos de               
perspectiva e sua utilização em obras.  

2   MÚSICA 

Percepção sonora e sensibilidade estética: Os sons em fontes sonoras diversas. 

- Produção de sons em fontes sonoras diversas; 

-  Análise e crítica de obras musicais da atualidade produzidas na Paraíba; 

 Fundamentos da música: Elementos formais da produção musical. 

- Estudo das modalidades e funções da música de diferentes épocas e            

culturas; 

- Estudo e prática dos Parâmetros do som e encadeamentos harmônicos;  

- Componentes fundamentais da música, ritmos, melodia, harmonia, forma         

e textura: Estruturação Musical: Figuras musicais, compasso, pautas,        

notas e claves, dinâmica, andamento, leitura e apreciação musical. 

 Expressão musical: Execução e interpretação musical. 

- Improvisação e criação musical com voz e fontes sonoras diversas; 

- Execução de músicas tradicionais e da atualidade. 

 

 20 

3  TEATRO 

Percepção dramática e sensibilidade estética: Análise de produções de teatro na           

atualidade. 

- Apreciação e análise de teatro contemporâneo; 

 - Análise e crítica de obras de teatro produzidas na Paraíba; 

Movimentos artísticos em teatro em diferentes épocas e diferentes culturas:           

Contextualização do teatro na história da humanidade. 

20 

 

Página 3 de 9 



 

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E 

TECNOLÓGICA 
 

CURSOS: TÉCNICOS INTEGRADOS AO MEDIO  E 
PROEJA.  

 

 

 - Conhecimento da dramaturgia tradicional e contemporânea; 

 - Abrangência do teatro em diferentes períodos na história; 

 Elementos do teatro: Expressão cênica. 

 -  Narrativas e ação dramática; 

 -  Espaço, tempo, ritmo e movimento; 

Expressão teatral: Expressão corporal e gestual. 

 - Improvisação e construção de personagens. 

- Interpretação e representação de peças teatrais tradicionais e/ou criadas           

pelo grupo.  

4  DANÇA  

Percepção gestual/corporal e sensibilidade estética: Análise de produções de          

dança contemporânea. 

 - Apreciação e análise de danças contemporâneas; 

- Análise e crítica de obras de dança contemporânea produzidas na            

Paraíba; 

Movimentos artísticos em dança em diferentes épocas e diferentes culturas:           

Contextualização da dança na história da humanidade. 

- Estudo das premissas da dança contemporânea; 

 Elementos formais da dança:  
          -  Planos e peso dos gestos; 

     -  Espaço, tempo, ritmo e movimento corporal.  

 20 

5 ecução do Projeto Integrador   

 

AÇÕES INTEGRADORAS 

● A disciplina Artes poderá desenvolver atividades relacionadas aos cursos 

integrados em suas especificidades, seja da formação geral como da área técnica, 

interagindo com os componentes curriculares das diversas disciplinas bem como 

realizando projetos que visem atender aos planos de ensinos do IFPB. 
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METODOLOGIA DE ENSINO 

 

 Aulas expositivas e dialogadas; 

• Análise e discussão de textos em sala; 

• Audições de CD’s; 

• Exibição de filmes; 

• Apreciação musical e/ou teatral e/ou visual - audiovisual; 

• Visitas técnicas; 

• Rodas de conversas para estimular a reflexão e a criticidade individual e/ou coletiva; 

• Estímulo à criatividade a partir de Composições artísticas; 

• Verificação de aprendizagem através de exercícios teórico-práticos. 

  

RECURSOS DIDÁTICOS 

 

• Sala Climatizada;   •Quadro Branco;    • Pincel Para Quadro Branco (Várias     

Cores)  • Apagador Para Quadro Branco;  •Aparelhos De Som, Dvd, Tv; •

Computador Com Kit Multimídias; • Datashow; • Tela Para Projeção De    

Imagens;  • Caixa De Áudio Amplificada; • Cabos De Áudio Tipo P-10; •

Cabos De Áudio Tipo P-2;  • Adaptadores Para Cabos De Áudio (P-10 / P2;        

P-2 / P-10); • Cabos De Dados Usb;  • Filtros De Linha (5m);  • Mídias 

(Arquivos De Áudio, Arquivos De Vídeos (Filmes); Arquivos De Imagens); •Câmera 

De Vídeo; • Máquina Fotográfica; • Suporte Para Filmadora; • Instrumentos 

Musicais Convencionais E Não-Convencionais (Diversos); • Cartolina (Diversas  

Cores) • Lápis Grafite; • Régua  • Cola Branca;  • Lápis De Cor;   

• Giz De Cera;  • Pincel Atômico (Diversas Cores);  • Kit De  

Máquiagem;   • Textos;  • Apostilas.  

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
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Será utilizada a linha de avaliação formativa, que propõe uma interação entre            

professor, aluno e comunidade escolar, visando à construção do conhecimento          

através de suas equidades. Nesse contexto poderão ser obtidos resultados          

qualitativos e não somente quantitativos. 

Para que sejam obtidos resultados significativos no processo educacional, é preciso           

que esses aspectos sejam interagentes, uma vez que a construção do           

conhecimento é um movimento dinâmico. As estratégias de avaliação em Arte           

podem ser as mais variadas e deverão ser selecionadas pelo professor,           

dependendo de sua disponibilidade e da infraestrutura física que a escola oferece.            

Alguns exemplos que podem ser utilizados são: 

A) Pasta/portfólio - Cada aluno terá sua pasta individual, onde colocará sua produção            

e todo o material que considerar interessante como referência para futuras           

produções ou estudos. O professor tem acesso fácil, assim, ao produto do            

desenvolvimento de suas aulas.  

O portfólio permite, ainda, que o professor tenha um registro constante do processo de              

aprendizagem do aluno, pois nele ficam praticamente todos os materiais que lhe            

proporcionem interesse e que tenham sido resultado do trabalho em Arte. 

B) Diário de bordo - Caderno de anotações, gravador ou câmera onde o aluno registra               

acontecimentos, seus pensamentos, seus sentimentos, o que aprendeu, suas         

facilidades, dificuldades etc. No diário de bordo, o professor estará verificando todo            

o caminho que o aluno percorreu para realização de determinadas atividades, seus            

sentimentos, suas emoções individuais. Isso oferece respaldo significativo para a          

aprendizagem e para o professor, que pode ter uma atitude reflexiva em relação ao              

próprio trabalho. 

C) Auto-avaliação - Pode ser oral ou escrita, individual ou em grupo, onde o aluno relata o                 

que aprendeu seu comportamento e suas atitudes em relação às aulas de Arte. É              

fundamental, pois o professor poderá verificar se tanto seu trabalho quanto o do             

aluno estão se concretizando, fazendo com que interajam no processo de           
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construção e de ampliação do próprio conhecimento em Arte, bem como lidar com o              

sócio emocional.   

 D) Entrevista - Pode ser feita pelo professor ao longo do ano. Deve ser              

preferencialmente gravada, sendo registradas as observações dos alunos durante o          

período. Através da entrevista, professor e aluno estarão obtendo informações          

sobre o andamento do processo educativo em Arte. É importante para que o aluno              

resgate ideias que não foram registradas de outra maneira ou que se perderam.             

Potencialmente, propicia que, ao longo do tempo, professor e aluno possam ter uma             

visão mais integral dos processos de criação e de construção de conhecimento. 

E) Aferições conceituais e de termos técnicos - São questionários e testes que,             

aplicados de tempos em tempos, contribuem para a avaliação do domínio do            

vocabulário próprio de referência técnica e conceitual da Arte. 

Em termos avaliativos, a sala-ambiente proporciona a/o professor e a/o aluno uma            

integração vivenciadora da realidade artística, oferecendo oportunidade de uma         

aprendizagem consciente e crítica em relação à arte, pois suas emoções, a            

sensibilidade, o pensamento, a criatividade estarão motivando-os à construção de          

seu conhecimento artístico.  

• Criar formas artísticas por meio de poéticas pessoais e/ou coletivas - Com este critério                

pretende-se avaliar se o aluno produz com liberdade e marca individual,           

utilizando-se de técnicas, procedimentos e de elementos da expressão visual,          

gestual e/ou sonora. Pretende-se, ainda, avaliar as produções individuais e          

coletivas em sua forma de apresentação final, levando em conta a pertinência e a              

eficácia dos recursos e procedimentos utilizados. 

• Estabelecer relações com o trabalho de arte produzido por si, por seu grupo e por outros                 

- Com este critério pretende-se avaliar se o aluno sabe identificar e argumentar             

criticamente sobre seu direito à criação, respeitando os direitos, valores e gostos de             

outras pessoas da própria cidade e de outras localidades, conhecendo-os e           

sabendo interpretá-lo. 

SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO PARA A RECUPERAÇÃO DA APRENDIZAGEM 
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Listas de Exercícios Adicionais; Trabalhos E/Ou Seminários; Estudos Dirigidos; 

Entre Outros. 
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