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PLANO DE ENSINO 

 

Disciplina: ARTES 

Série: 3ª série 

 

Professor Responsável:  

Isabella Oliveira Santana 

 

Carga horária Anual:  

60 horas 

 

Carga horária Semanal:  

2 horas/aula por turma/aula por turma 

 

Ementa:  

Linguagem, Códigos e suas tecnologias 

 

Objetivo Geral:  

Apreciar a arte em suas diversas formas e manifestações. 

 

Objetivo Específico:  

• Compreender e usar elementos da linguagem visual em produções artísticas 

explorando materiais e técnicas artísticas; 

• Perceber como os artistas criam suas obras com base nas diversas linguagens da 

arte; 

• Reconhecer e identificar as qualidades de movimento na dança; 

• Selecionar e organizar movimentos e desenvolver a expressão em dança; 

• Perceber o sentimento de pertencimento e reflexão sobre a cultura e arte brasileira; 

• Conhecer e valorizar patrimônios materiais e imateriais do Brasil e do mundo; 

• Conhecer acervos de museus e o conceito de colecionismo; 

• Perceber o território no qual está inserido, identificando produções culturais, 

artísticas e possibilidades de mediação cultural; 

• Refletir acerca da identidade cultural e da indústria cultural; 

• Reconhecer e analisar as formas visuais presentes na natureza e nas diversas 

culturas; 

• Identificar, refletir e valorizar o patrimônio artístico e cultural brasileiro em suas 

diversas modalidades; 

• Compreender e exercitar os elementos da linguagem visual por meio de materiais 

e técnicas artísticas diversas; 

• Explorar o corpo como suporte expressivo e artístico. 
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Metodologia:  

Aula expositiva, aula dialogada, debates, apreciação e análise de obras artísticas, 

laboratórios práticos. 

 

Avaliação Individual:  

Prova objetiva e subjetiva 

Portfólio  

Atividades em sala e para casa 

 

 

Avaliação Coletiva:  

Práticas artísticas em grupo 

Seminários 

 

 

Unidade Acadêmica I:  

As formas e os conteúdos da arte 

A gramática visual 

 

 

Unidade Acadêmica II:  

O conjunto da obra 

Os parâmetros do som 

 

 

Unidade Acadêmica III:  

Tudo o que me compõe 

Música popular brasileira e gerações de ouvintes 

 

 

Unidade Acadêmica IV:  

Tem gente que guarda cada coisa! 

O patrimônio nosso de cada dia 

 

 

Referências para construção do Plano de Curso: 

Linguagem, Códigos e suas tecnologias 

Referências ofertadas para os discentes:  

Linguagem, Códigos e suas tecnologias 

 

 

 

 

 

 

 


