
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 
DIRETORIA DE ENSINO DA REGIÃO LESTE DOIS 

ESCOLA ESTADUAL PROGRAMA ENSINO INTEGRAL LUCIANE DO ESPÍRITO SANTO 
RUA FRANCISCO F. FRAZAO, 22 – LAJEADO – SP - CEP 08452-180 – TEL.: 2961-2010 

 
 

GUIA DE APRENDIZAGEM 
Este documento foi elaborado de acordo com os Valores, Princípios e Premissas da Escola de Ensino Integral descritos 
no Programa de Ação do Professor e do seu respectivo Professor Coordenador de Área e no Plano de Ação da Escola 
Integral. 

CLEBER BUENO DE CAMARGO SOUZA ARTE 2018 

1º BIMESTRE 2 AULAS SEMANAIS 1ºˢ ANOS: A, B, C, D e E. 

OBJETIVOS 

 
A partir dos objetivos e prioridades do Plano de Ação da escola, e premissas do 

Programa de Ensino Integral, garantir o domínio das habilidades previstas no 

Currículo da disciplina de Arte, possibilitando desenvolver suas competências 

acadêmicas; formando assim adolescentes autônomos e solidários, com vistas à 
atividades/ações voltadas à aquisição pelos alunos das habilidades e competências 

previstas no Currículo Oficial. O conteúdo desse bimestre justifica-se pela importância 

em Heranças culturais; patrimônio cultural imaterial, material e natural; estética do 

cotidiano; tradição e ruptura; ligação arte e vida; arte contemporânea. 
 

BASES PARA O DESENVOLVIMENTO DO CURRÍCULO TEMAS TRANSVERSAIS ENVOLVIDOS 

VALORES 

• Uma escola que também aprende. 
• O currículo como espaço de cultura. 
• Competências com referência. 
• Prioridade para a competência da leitura e 

escrita. 
• Articulação das competências para aprender. 
• Articulação com o mundo do trabalho. 

A aplicação dos temas transversais no 
ensino de História deve acontecer a partir 
da renovação nos métodos, conceitos e 
didáticas. Para realizar uma abordagem 
transversal salutar no ensino de História 
baseada em eixos temáticos, os temas 
transversais serão definidos a partir de 
conteúdos do currículo oficial, plano de 
curso e devem ter amplo conhecimento 
dos objetivos. Serão trabalhados: 
 Pluralidade Cultural 

 Valorização do aluno e de seu universo 

 Estimulo a oralidade e, com base nela, a 
produção textual e a análise de 
documentos (textos, vídeos, mapas, 
acervos...). 

 História. 

PRINCÍPIOS 

• Pedagogia da Presença. 
• 4 Pilares da Educação. 

 Aprender a Conhecer; 

 Aprender a Conviver; 

 Aprender a Fazer; 

 Aprender a Ser. 
• Educação Interdimensional. 
• Protagonismo Juvenil. 

PREMISSAS 

• Protagonismo Juvenil. 
• Formação Continuada. 
• Corresponsabilidade. 
• Excelência em Gestão. 
• Replicabilidade. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO AGENDA 

Artes Visuais. 01/02 à 28/02 

 
Música. 
 
 

01/03 à 16/03 

Dança.  19/03 à 30/03 

Teatro. 02/04 à 30/04 



HABILIDADES AGENDA 

Situação de Aprendizagem 1 –Artes Visuais: 1. Investigar a Arte e as práticas culturais como 
patrimônio cultural no contexto da cultura urbana. 2. Valorizar o patrimônio cultural a memória 
coletiva, os bens simbólicos, materiais e imateriais.  3.Operar com esboços de projetos 
individuais ou colaborativos, visando a intervenção e a mediação cultural na escola e na cidade. 

De 01/02à 28/02 

HABILIDADES 
PREVISTAS 

3 

HABILIDADES 
TRABALHADAS 

3 

Situação de Aprendizagem 2 –Música, o ambiente sonoro: 1. Investigar a Música e suas práticas 

sonoras como patrimônio cultural no contexto da cultura urbana. 2. Valorizar o patrimônio 

cultural a memória coletiva, os bens simbólicos, materiais e imateriais.  

De 01/03a 16/03 
 

HABILIDADES 
PREVISTAS 

2 

HABILIDADES 
TRABALHADAS 

2 

Situação de Aprendizagem 3 –Dança e Patrimônio cultural: Reconhecer a Dança e seus 
movimentos, como parte integrante da cultura de um povo. 2. Valorizar o patrimônio cultural a 
memória coletiva, os bens simbólicos e imateriais. 3.  Operar com ritmos, movimentos e 
sentimentos por meio da especificidade dos processos de criação em Dança, gerando sua 
expressão nessa linguagem artística. 

De 19/03a 30/03 
 

HABILIDADES 
PREVISTAS 

3 

HABILIDADES 
TRABALHADAS 

3 

 

 

Situação de Aprendizagem 4 - Teatro:1. Investigar o Teatro e as práticas culturais como 

patrimônio cultural no contexto da cultura circense. 2. Valorizar o patrimônio cultural a memória 

coletiva, os bens simbólicos, materiais e imateriais. 3.  Operar com esboços de projetos 

individuais ou colaborativos, visando a intervenção e a mediação cultural na escola e na cidade. 

 

De 02/04a 30/04 

HABILIDADES 
PREVISTAS 

3 

HABILIDADES 
TRABALHADAS 

3 

ATIVIDADES PRÉVIAS ATIVIDADES DIDÁTICAS 
ATIVIDADES 

AUTODIDÁTICAS E 
COMPLEMENTARES 

ATIVIDADES DIDÁTICO-
COOPERATIVAS 

CRITÉRIOS DE 
AVALIAÇÃO 

Avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos 
qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período. As notas serão obtidas 
pela evolução do conjunto de avaliações e de suas habilidades. 

PROCEDIMENTOS 
DE 

RECUPERAÇÃO 

Os critérios de recuperação baseados na Resolução SE 2, de 12-1-2012 - Recuperação Contínua e 
Intensiva, será composta por um conjunto de estratégias elaboradas pelo professor com o 
objetivo de recuperar conteúdos essenciais que não foram assimilados pelo estudante. Portanto, 
a recuperação contínua e intensiva terá como foco a aprendizagem e não simplesmente a 

http://ocinforma.blogspot.com/2012/03/resolucao-se-2-de-12-1-2012-recuperacao.html
http://ocinforma.blogspot.com/2012/03/resolucao-se-2-de-12-1-2012-recuperacao.html


recuperação de notas. As estratégias para a recuperação contínua e intensiva serão: 
- Aulas de revisão. Com atividades e exercícios que retomam conteúdos importantes que já 
foram abordados anteriormente. 
- Pesquisas. 
- Incentivo, reconhecimento e motivação à participação; 
- Envolvimento dos familiares. 
- Ensino de técnicas facilitadoras da aprendizagem: anotações, leituras, organização acadêmica, 
etc. 
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