
COLÉGIO ESTADUAL WILSON JOFFRE – ENSINO FUNDAMENTAL, MÉDIO E NORMAL 

PLANO DE ENSINO SEMESTRAL  2008 

Elabore atividade(s) para deixar na supervisão conforme carga horária semanal da(s) disciplina(s). 
EXEMPLO:  * 02 (duas) ou 03 (três) aulas semanais equivale 01 (uma) atividade extra por mês 

 * 04 (quatro) ou mais aulas semanais equivale 02 (duas) atividades extras por mês.  

1. IDENTIFICAÇÃO 

1.1. Nome do Curso: Técnico em Administração em nível médio na modalidade Jovens e Adultos 

1.2. Professor(a): Karen Alessandra Solek 

1.3. Disciplina: Artes 

1.4. Série: 1o e 2o período do Técnico em Administração   

1.5 Turno: noturno 

 

2. EMENTA DA DISCIPLINA: Entendimento da Arte como produto das relações sócio-culturais, 

tecnológicas, econômicas e políticas inseridas dentro do contexto histórico, por isso ter a Arte como 

forma de conhecer, de humanizar e transformar os sentidos e de produzir significados, através das 

linguagens da arte: música, teatro, danças e artes visuais. 

 

3. PROPOSTA DA DISCIPLINA PARA O TEMA 2008: Tema: “Cascavel 2050: um projeto de 

sustentabilidade” - A proposta da disciplina é de desenvolver os conteúdos articulando-os com o 

tema, de forma a propiciar uma reflexão sobre as condições sociais, econômicas e artísticas-

culturais que influenciarão e transformarão a cidade de Cascavel neste ano até 2050. Como 

resultado destas discussões haverá a produção de painéis em mosaico com materiais recicláveis 

(como embalagens de shampoo, detergente e outros) relacionadas aos temas dos movimentos ou 

períodos artísticos estudados nas séries, bem como às questões sociais, ambientais e políticas 

atuais, sendo que estes painéis serão expostos na mostra de artes. A ação efetiva consiste em 

retirar estes materiais recicláveis do meio ambiente e dar-lhes uma função estética.  

 
4. OBJETIVO GERAL DA DISCIPLINA: O Curso Técnico em Administração da Educação 

Profissional Integrada a Educação de Jovens e Adultos, articula trabalho, cultura, ciência, tecnologia 

e tempo, visando o acesso ao universo de saberes e conhecimentos científicos e tecnológicos, 

produzidos historicamente. Assim, este curso, possibilita uma nova forma de atendimento, onde o 

educando possa compreender o mundo, compreender-se no mundo e nele atuar na busca de 

melhoria das próprias condições de vida, levando em conta que cada educando tem uma 

experiência de vida acumulada de acordo com a sua realidade vivida.  

A disciplina de Artes tem como objetivo geral apropriar conhecimento em arte produzido 

historicamente pela humanidade nos períodos propostos, bem como aprofundar o conhecimento dos 

elementos formais que constituem as linguagens artísticas, por meio dos objetivos específicos:  

a) Proporcionar desenvolvimento pessoal e profissional, através do conhecimento científico, 

tecnológico e cultural, considerando os aspectos humano, econômico e social para contribuir no 

enriquecimento do repertório cultural do aluno; 
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b) Oportunizar a participação social integrando o conhecimento técnico com competência prática e 

científica no processo produtivo da comunidade na qual está inserido com a finalidade de produzir 

as condições necessárias à existência humana. 

c) Propiciar a profissionalização por meio da compreensão das relações contraditórias presentes na 

vida social e produtiva, por meio de processos reflexivos, criadores e de fruição artística e estética; 

d) Expandir as possibilidades de apropriação dos conteúdos em artes visando ampliar sua 

interpretação de mundo e realidade; 

5. CONTEÚDOS: 

5.1. Conteúdos Estruturantes: 

• Elementos Formais;  

• Composição;  

• Movimentos/períodos; 

• Tempo e espaço. 

5.2. Conteúdos Específicos: 

1o SEMESTRE 

Arte como linguagem: expressão, comunicação e função; 
• Pré-História;  

• Arte indígena; 

• Arte na antiguidade (egípcios, gregos e romanos); 

• Teorias da cor: Impressionismo e Fauvismo. 

• Elementos formais na diversidade cultural (cor, luz, forma, textura, ponto, linha, superfície, 

etc); 

 

2o SEMESTRE 

Arte e ideologia: estereótipos; instrumento dominação. 

• Religião e poder: Gótico, Renascimento e Barroco; 

• Arte Brasileira: anos 30 e 40 (questão social), anos 60 e 70 (arte engajada), artistas 

paranaenses, Arte afro-Brasileira e contribuições culturais africana, folclore brasileiro; 

• Arte nas mídias: Pop Art e indústria cultural (impressos, tv, informática e rádio); 

• Composição teatral: Teatro de improviso. 

5.3 Conteúdos Essenciais para promoção do aluno: 

• Reconhecer e interpretar os Elementos Formais utilizados nas Composições artísticas 

articulando-os aos movimentos e períodos estudados. 
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6. ENCAMINHAMENTO METODOLÓGICO: 

A disciplina foi estruturada sobre os três eixos do saber artístico: a produção, a 

apreciação/apropriação e o conhecimento em arte. Considerando estes eixos norteadores de todo 

trabalho educativo desenvolvido, cada professor terá autonomia para articula-los de acordo com 

seus conteúdos e conhecimentos específicos, entretanto, os encaminhamentos, recursos e materiais 

utilizados devem possibilitar aos alunos um sentir, perceber e realizar um trabalho mais 

sistematizado em direção a aquisição dos conceitos artísticos. 

Encaminhamento: Toda aula será composta de dois momentos, sendo o primeiro de uma 

explanação teórica com suporte de imagens, vídeos, sons ou textos, bem como visita e permanência 

aos espaços do laboratório de informática, beco ecológico, entre outros que auxiliem o aluno no 

entendimento da conceituação e percepção estética do momento artístico estudado. O segundo 

momento é de atuação prática por parte do aluno, que executará atividades artísticas, dentro do 

tema proposto relacionado ao movimento estudado, por meio de diferentes modos de expressão 

(oral, escrita, musical ou visual) sendo a técnica utilizada direcionada ou não (pintura, 

recorte/colagem, desenho, montagem, etc). Os momentos descritos acima serão finalizados no 

período da aula, não sendo aceito trabalhos feitos após. Para casos omissos ou de não 

comparecimento a estes será proporcionado, ao final do assunto, uma proposta de recuperação 

paralela extra-classe. O encaminhamento metodológico na disciplina contribuirá diretamente com 

alguns projetos da escola: Mostra de Artes Visuais e Gincana Cultural, uma vez que a produção 

artística dos alunos será exposta nestes projetos. Nos demais projetos haverá apoio e incentivo.  

7. PROPOSTA DE AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA 

A avaliação na disciplina de arte considera processo e produto, bem como os trabalhos deverão 

estar de acordo com as propostas desenvolvidas. 

a) Avaliações: serão atribuídos valores percentuais por meio dos instrumentos e critérios abaixo 

relacionados apresentados pelos alunos no decorrer do semestre.  

b) Recuperação paralela: Apresentação de um trabalho teórico, extra-classe, para recuperação 

de conteúdos, com data de entrega estipulada pelo professor. O valor atribuído à 

recuperação será proporcional as notas referentes aos trabalhos não apresentados, sendo 

de valor somatório as atividades já concluídas. 

7.1. Critérios e Instrumentos de Avaliação Conforme Conteúdos: 

CRITÉRIOS: 

a) APROPRIAÇÃO DA LINGUAGEM ARTÍSTICA: 

a. ELEMENTOS FORMAIS: Usar de diversas técnicas e modos de expressão que 

demonstrem a visualização e entendimento dos elementos formais utilizados no tema 
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proposto por meio dos instrumentos: trabalhos práticos, relatório de vídeo e leitura de 

imagens; 

b. TEMA (Movimentos e períodos): Conhecer e diferenciar os períodos da arte 

produzida historicamente no Brasil desde a Pré-História até a Contemporânea por 

meio dos instrumentos: relatório de vídeo, pesquisa teórica, provas e relatos orais; 

c. PRÁTICA (Composição): Produção que demonstre o uso da técnica, sem perder o 

tema proposto por meio do instrumento: trabalho prático. 

b) PONTUALIDADE NA ENTREGA DE TRABALHOS.  

 

INSTRUMENTOS:  

a) ATIVIDADES DE LEITURA E INTERPRETAÇÃO: 

• apresentar clareza, objetividade e consistência de argumentos na exposição de 

idéias; 

• identificar as idéias básicas e de contexto social do período; 

• distinguir os elementos formais peculiares ao período estudado; 

• adequação de vocabulário; 

b) ATIVIDADES PRÁTICAS E DE CRIAÇÃO: 

• atribuir ou identificar os significados dos elementos formais; 

• apresentar consistência de argumentação para a composição criada; 

 

9. LIVRO DIDÁTICO ADOTADO: Livro didático público – Arte. 

10. REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES 

• BATTISTON FILHO, D. Pequena História das Artes no Brasil. Campinas: Ed. Átomo, 
2005. 

• GOMBRICH, E. A Historia da Arte. São Paulo: LTC, 1996. 
• PROENÇA, Graça. História da Arte. São Paulo: Ática, 2000. 

11. ASSINATURAS: 

DATA: PROFESSOR(AS) SUPERVISÃO 

setembro/2008 Karen A. Solek  

 


