
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. 

Adriane Santos Ferreira Gonçalves Arte 2019 

1 Bimestre 2 aulas semanais 3A/B/C 

OBJETIVOS 

 
Formar, de acordo com a legislação vigente e com os Valores, Princípios e Premissas do Programa 
de Ensino Integral, alunos autônomos, solidários e competentes, protagonistas de suas ações, em 
busca da Excelência Acadêmica.  A arte e a educação têm por natureza a condição de serem 
agentes promotores de processos exploratórios do saber; compreender os territórios artísticos 
como mobilidades de construção dos saberes sobre a produção do conhecimento humano em 
arte. 
 

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. 

 
● Ética  
● Cidadania  
● Pluralidade cultural  

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 

● Atividade Diagnóstica: elementos da arte e história da arte. 
● Sequência didática: operar com imagens e  elementos das artes visuais, integração com as 

linguagens artísticas, registros fotográficos (tecnologias para produção de obras de arte); 
contexto social. 

 

04 à 08/02 
11/02 à 01/03 

Projeto  
• Elementos estruturantes de um projeto 
 • Mídias e sua relação com as diferentes linguagens artísticas  
• Integração entre as linguagens artísticas 
 • A relação das linguagens artísticas na era digital  
• Visão sistêmica 

02/03 à 01/04  
 

02/04 à 12/04 



HABILIDADES AGENDA 

 
Situação de Aprendizagem de 1 
• Confrontar diferentes opiniões na construção de projeto coletivo.  
• Identificar funções necessárias para a realização de um projeto artístico. 
• Conhecer o projeto artístico e seus elementos.  
 
Situação de Aprendizagem de 2 
• Compreender o processo de construção do conhecimento.  
• Relacionar perfil e conhecimento necessários no exercício das diversas funções na realização de 
um projeto 
 
 

01/02 à 28/02 

 

 
01/03 à 29/03 

 
Situação de Aprendizagem de 3 
• Ordenar relato do processo.  
• Estabelecer as diversas funções a serem exercidas pelos indivíduos, dentro de um projeto.  
• Compreender a relação entre Arte, Ciência e Tecnologia. 

 

01/04 à 12/04 
 

 
 

ATIVIDADES PRÉVIAS 
 

Levantamento e 
sondagem dos assuntos 
propostos no currículo 
para verificação de 
conhecimentos prévios 
e 
explanação sobre o 
assunto. 
 
 
 
 
 

 
ATIVIDADES DIDÁTICAS 

 
Promoção Bradesco Todos Pro Lollapalooza Brasil 
https://www.youtube.com/watch?v=vorjRwp9duI . 
Acesso em fev/2019 
 
Na ponta dos pés - 
https://www.youtube.com/watch?v=to0evRbb9lY&t=1s 
Acesso: 21/02/2019 
 
Sala de informática: 
http://www.redbullstation.com.br/eventos/ocupacao/ 
 
https://oglobo.globo.com/rio/coletivo-organiza-evento-
para-divulgar-talentos-das-favelas-do-rio-21172751 
 
http://favelagrafia.com.br/ 
 
 
 
 
 

ATIVIDADES 
AUTODIDÁTICAS E 

COMPLEMENTARES 
 

Consolidação: 
Exposição oral dos 
conteúdos 
trabalhados 
individualmente e 
por grupos; 
Reforços; Exercícios 
escritos e relatórios; 
Ampliação; exibição 
de vídeos. 
 

ATIVIDADES 
DIDÁTICO-
COOPERATIVAS 
 
 
Oficinas manuais, 
Pesquisas, 
Produção de 
Painéis, Leitura e 
análise de 
imagens. 

CRITÉRIOS DE 
AVALIAÇÃO 

As avaliações serão feitas de forma Processual; Pontual; Contínua e Autoavaliação. Os conceitos 
serão obtidos pela evolução do conjunto de avaliações e de suas habilidades, divididos em Blocos 
A, B, C e D (Recuperação). 

PROCEDIMENTOS 
DE 

RECUPERAÇÃO 

Os alunos que ainda obtiverem rendimentos insatisfatórios terão direito a realizar pesquisa sobre 
os conteúdos estudados, bem como a resolução de exercícios para fixar os conteúdos não 
assimilados. Os alunos que excederem o limite de 25% de ausências, do total de aulas dadas, 
permitidas por lei, durante este bimestre, poderá, mediante requisição, compensar suas 
ausências e repor conteúdos e habilidades defasados de acordo com as atividades didáticas e/ou 
atividades autodidáticas e complementares. 
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