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ETEC ANHANQUERA Código: 0262 Município: Santana de Parnaíba 

Área de Conhecimento: Linguagens 

 
Componente Curricular:  ARTES  

Série: 1°  C. H. Semanal: 3h/a 

II – Competências e respectivas habilidades e valores 

Qualificação: Auxiliar de Logística 

 

Habilitação Profissional: Técnica de Nível Médio de Logística ao Ensino Médio 

Professor: Elza Monteiro 

Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios 

 

 

Competência 1: Compreender e usar as Artes e a Língua Portuguesa, como geradora de 

significação e integradora da percepção, organização do mundo e da própria identidade. 

 

HABILIDADES:  

1.1 -Utilizar a representação simbólica como forma de expressão de sentidos, emoções, 

conhecimentos, experiências etc.  

1.2 -Elaborar e/ou fazer uso de textos (escritos, orais, iconográficos) pertinentes a diferentes 

instrumentos e meios de informação e formas de expressão, tais como jornais, quadrinhos, charges, 

murais, cartazes, dramatizações, home page, poemas, monografias, cartas, ofícios, abaixo-assinados, 

propaganda, expressão corporal, jogos, música etc 

1.3 -Descrever, narrar, relatar, expressar sentimentos, formular dúvidas, questionar, problematizar, 

argumentar, apresentar soluções, conclusões etc.  

1.4 -Identificar e/ou utilizar fontes e documentos pertinentes à obtenção de informações desejada. 

 

VALORES:  

 

a) Reconhecimento da importância da comunicação nas relações interpessoais.  

b)Valorização das possibilidades de descobrir-se a si mesmo e ao mundo através das manifestações da 

língua pátria.  

c)Interesse e responsabilidade em informar e se comunicar de forma clara e íntegra.  
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competência 2: Entender e utilizar textos de diferentes naturezas: tabelas, gráficos, expressões 

algébricas, expressões geométricas, ícones, gestos, etc.  

 

HABILIDADES:  

 

2.1 -Traduzir mensagens de uma para outras formas de linguagem. 

2.2 -Traduzir linguagens discursivas (verbal) para outras linguagens (simbólicas) vice-versa.  

2.3 - Utilizar imagens, movimentos, luz, cores e sons adequados para ilustrar e expressar ideias.                                                           

2.4 - Apreciar produtos de arte tanto para a análise e pesquisa quanto para a sua fruição.  

2.5 - Decodificar símbolos e utilizar a linguagem do computador para pesquisar, representar e 

comunicar ideias.  

 

VALORES:  
 

a) Versatilidade criatividade na utilização de diferentes códigos e linguagens de comunicação. 

b) Criticidade na escolha dos símbolos, códigos e linguagens mais adequadas a cada situação. 

c) Preocupação com a eficiência e qualidade de seus registros e conteúdos de suas comunicações.  

 

Competência 3: Entender os princípios das tecnologias de planejamento, organização, gestão e 

trabalho de equipe para conhecimento do individuo, da sociedade da cultura e dos problemas que 

se deseja resolver. 

 

HABILIDADES:  

 

3.1 - Associar-se a outros interessados em atingir os mesmos objetivos.  

3.2 - Dividir tarefas e compartilhar conhecimentos e responsabilidades.  

3.3 - Identificar, localizar, selecionar, alocar, organizar recursos humanos e materiais. 

 

VALORES:  
 

a) Respeito e Valorização pela individualidade dos companheiros de equipe 

b) Atuação no grupo de forma cooperativa e solidária 

c) Organização 

d) Socialização de conhecimentos e compartilhamento de experiências. 

 

Competência 4: Analisar, interpretar e aplicar os recursos expressivos das linguagens, 

relacionando textos com seus contextos, segundo os seguintes aspectos: natureza, função, 

organização, estrutura, condições de produção e recepção. 

 

 

HABILIDADES:  

 

4.1 -Situar as diversas produções da cultura em seus contextos culturais.  

4.2 -Utilizar conhecimentos de diferentes naturezas e áreas numa perspectiva interdisciplinar.  

4.3 -Explorar as relações entre linguagem coloquial e formal.  

4.4 -Localizar historicamente e geometricamente os textos analisados e os fatos, objetos e personagens 

que deles constam conforme cronologia, periodização e referenciais espaciais pertinentes. 

4.5 -Identificar as funções de linguagem e as marcas de variantes linguísticas, de registro ou de estilo.  

4.6 -Decodificar símbolos, fórmulas, expressões, reações etc.  

 

VALORES:  

a) Apreço pela pesquisa e pelo conhecimento. 

b) Interesse em conhecer a realidade.  

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competência 5: Entender as tecnologias da informação e comunicação como meios ou 

instrumentos que possibilitem a construção de conhecimentos. 

 

HABILIDADES:  

5.1 -Utilizar os meios de comunicação como objetos e campos de pesquisa.  

5.2 -Utilizar os produtos veiculados pelos meios de comunicação como fontes de dados, campos de 

pesquisa e como agentes difusores de temas da atualidade para reflexão e problematização. 

 

 VALORES:  

a) Receptividade a inovação  

b) Criticidade diante dos meios de comunicação.  
 

Competência 6: Questionar processos naturais, socioculturais e tecnológicos, identificando 

regularidades, apresentando interpretações e prevendo evoluções. 

 

HABILIDADES:  

 

6.1-Identificar elementos e processos culturais que representem mudanças ou registram 

continuidades/permanências no processo social.  

6.2- Reconhecer os processos de intervenção do homem na natureza para a produção de bens, o uso 

social dos produtos dessa intervenção e suas implicações ambientais, sociais etc.  

 

VALORES:  

 

a) Criticidade na leitura dos fenômenos naturais e processos sociais.  

b) Valorização da natureza, da cultura e do conhecimento científico.  

c) Reconhecimento da sua responsabilidade pessoal e da coletiva na qualidade de vida das 

comunidades das quais participa. 

 
 

Competência 7: Compreender o desenvolvimento da sociedade como processo de ocupação e de 

produção de espaços físicos e as relações da vida humana com a paisagem em seus 

desdobramentos políticos, culturais, econômicos e humanos. 

 

HABILIDADES:  

 

7.1-Ler as paisagens percebendo os sinais de sua formação/transformação pela ação de agentes sociais.  

7.2-Detectar, nos lugares, a presença de elementos culturais transpostos de outros espaços e as relações 

de convivência ou de dominação estabelecidas entre eles.  

7.3-Relacionar as mudanças ocorridas no espaço com as novas tecnologias, organizações da produção, 

interferências nos ecossistemas etc. e com impacto das transformações naturais, sociais, econômicas, 

políticas e culturais.  

7.4-Identificar influências do espaço na constituição das identidades pessoais e sociais.  

        

VALORES:  
 

a) Sentimento de pertencimento e comprometimento em relação às comunidades das quais faz 

parte.  

b) Interesse pela realidade em que está inserido 



 

 

 

 

 

 

 

Conhecimentos Procedimentos Didáticos 
Cronograma 

Dia / Mês 
 
1 -ELEMENTOS EXPRESSIVOS: 
 
1.1- Jogos Teatrais e Dinâmicas Cooperativas. 

 
- Atividades práticas baseadas no estudo corporal de Viola Spollin. 
Dinâmicas / Jogos/ Esquetes.  

05/02 a 27/02 

1.2- Ponto e Linha Aulas dialogadas. Análise e discussão de textos. Atividades 
práticas. Discussão embasada nos trabalhos práticos. 

02/03 a 13/03 

1.3-  Plano, forma, espaço. 
Aulas dialogadas. Apresentação de imagens. Análise e discussão 
de textos. Apresentação de seminários 16/03 a 27/03 

1.4-  Volume, textura e cor. 
 Aulas expositivas, leitura da obra de arte, utilização de recursos 
audiovisuais, elaboração de obras artísticas, exercícios práticos. 

30/03 a 10/04 

1.5-  Perspectiva, proporção, ritmo, equilíbrio e movimento e expressão 
Aulas dialogadas. Apresentação de imagens. Análise e discussão 
de textos. Apresentação de seminários. 

13/04 a 24/04 

1.6-   Introdução das manifestações artísticas. Aulas expositivas, utilização de recursos visuais, aulas praticas 27/04 a 30/04 

 
2-HISTÓRIA DA ARTE: MOVIMENTOS E/OU ESTILOS ARTÍSTICOS 
DA PRÉ-HISTÓRIA À CONTEMPORANEIDADE: 
 

2.1-Estética e arte como elemento de representação, expressão e 
comunicação. 

 

Aulas expositivas, dialogadas, exercícios práticos de criatividade, 
elaboração de obras artísticas. 

04/05 a 22/05 

 
2.2- Leitura e apreciação de produtos artísticos: leitura de imagens; 
características artísticas; produtores e produções artísticas: pintura, 
escultura, arquitetura, música, teatro, dança etc. 
 

Aulas expositivas, dialogadas, exercícios práticos de criatividade, 
elaboração de obras artísticas. 

25/05 a 12/06 

2.3- Pré-história e Antiguidade clássica, 
Aulas dialogadas. Apresentação de imagens. Análise e discussão 
de textos. Apresentação de seminários. 

15/06 a 26/06 

2.4- Renascimento 
Identificar as características da arquitetura renascentista, aulas 
expositivas, dialogadas, exercícios práticos e elaboração de obras 
artísticas utilização do portal clickidéia 

29/06 a 03/07 
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2.5 - Barroco na Europa e no Brasil 
Identificar as características da arte barroca, aulas expositivas, 
dialogadas, exercícios práticos e elaboração de obras artísticas. 

27/07 a 14/08 

2.6- Impressionismo 
Aulas dialogadas. Apresentação de imagens. Análise e discussão 
de textos. Apresentação de seminários. 

17/08 a 28/08 

2.7-Modernismo 
Leitura da obra de arte, exercícios práticos, utilização de recursos 
audiovisuais, elaboração de obras de arte e produções artísticas. 

31/08 a 11/09 

 
2.8-Manifestações da Cultura Popular: Festas, Danças, Mitologias, 
Lendas e Literatura. 
 

Identificar as características da arquitetura renascentista, aulas 
expositivas, dialogadas, exercícios práticos e elaboração de obras 
artísticas utilização do portal clickidéia 

14/09 a 25/09 

 
3- CULTURA 

 
3.1-O que é cultura, Cultura Popular e Erudita, cultura espontânea e de 
massa. Multiculturalismo e alteridade. 
 

Leitura da obra de arte, exercícios práticos, utilização de recursos 
audiovisuais, elaboração de obras de arte e produções artísticas. 

28/09 a 02/10 

 
3.2- Formação cultural Brasileira, influência portuguesa, africana, 
indígena e imigrante. 
 

Produções artísticas, elaboração de arte visuais, música, leitura de 
obras de arte, performance, criações. 

05/10 a 14/10 

 3.3- Arte Contemporânea – tendências artísticas do século 20 para o 21 
nas artes visuais, na música, dança e teatro. 

Aulas dialogadas. Apresentação de imagens. Análise e discussão 
de textos. Apresentação de seminários. 

19/10 a 30/10 

3.4-História da Fotografia 
Aulas dialogadas. Apresentação de imagens. Análise e discussão 
de textos. Apresentação de seminários. 

03/11 a 20/11 

3.5- Pintura Paisagista 
Leitura da obra de arte, exercícios práticos, utilização de recursos 
audiovisuais, elaboração de obras de arte e produções artísticas. 

16/11 a 27/11 

3.6- Dança  Atividades e exercícios práticos de expressão corporal.  01/12 a 11/12 

3.7-Festival de Esquetes  
Atividade prática relacionando as diversas linguagens artísticas e 
apresentações em grupo.  

14/12 a 18/12 



 

 

 
 
 
 
 

Competência Indicadores de Domínio 
Instrumento(s) e Procedimento(s) 

de Avaliação 
Critérios de 

Desempenho 
Evidências de 
Desempenho 

 

1 -Compreender e usar as Artes e a 
Língua Portuguesa, como geradora 
de significação e integradora da 
percepção, organização do mundo e 
da própria identidade. 

 
 
1.1 Avaliação e recuperação 
contínua. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.1 - Dado uma determinada obra, 
interpretá-la.  
1.2 - Proposta determinada situação-
problema, elaborar discursos (orais e 
escritos) de forma pessoal, original e 
clara para atingir seu propósito de 
narrar, relatar, sintetizar, argumentar, 
problematizar, planejar, expor 
resultados de pesquisa ou projetos, 
debater, expressar sentimento, 
comunicar ideias ou outros. 

 
1.1 - Relacionamento de 
conceitos e ideias das fases 
históricas representadas 
pela obra de arte. 

1.1- Demonstrou 
conhecimento ao relacionar 
conceitos e ao fazer leituras 
de obras de arte. 

2-Entender e utilizar textos de 
diferentes naturezas: tabelas, 
gráficos, expressões algébricas, 
expressões geométricas, ícones, 
gestos, etc.  

2.1 -Participação critica e construtiva 
sobre os temas apresentados. 
 

 

2.1 - Propor uma situação problema 
que possa ser solucionada a partir da 
leitura e interpretação de um texto e 
que demande a elaboração de um 
discurso oral, ou escrito e ou 
representação gráfica.  
2.2 - Análise do portfólio do aluno. 

2.1 - Criatividade, 
planejamento (espaço, 
técnica e materiais). - 
expressão e linguagens. 
 

2.1 - Na demonstração 
prática, executou as 
atividades de acordo com os 
critérios estabelecidos. 

3-Entender os princípios das 
tecnologias de planejamento, 
organização, gestão e trabalho de 
equipe para conhecimento do 
individuo, da sociedade da cultura e 
dos problemas que se deseja 
resolver.  

3.1- Inter-relacionar os conteúdos 
apresentados. 
 
 
 
 
 

3.1- A partir de dados qualitativos e 
redigidos em linguagem discursiva - 
coletados pelos alunos ou 
apresentados por outrem – organizá-los 
em tabelas ou gráficos; comunicá-los 
sob forma de expressão algébricas ou 
geométricas ou, ainda, traduzí-los / 
expressá-los em fórmulas, ícones, ou 
gestos etc. 

3.1– Planejamento, 
organização, interesse, 
iniciativa, cooperação e 
participação, relacionamento 
interpessoal, postura 
profissional. 

3.1- De acordo com os 
critérios estabelecidos, 
desenvolveu o espírito 
colaborativo e sociólogo. 

4-Analisar, interpretar e aplicar os 
recursos expressivos das 
linguagens, relacionando textos com 
seus contextos, segundo os 
seguintes aspectos: natureza, 
função, organização, estrutura, 

condições de produção e recepção.  

4.1-Classificar as informações 
selecionadas. 

 
 
 
 
 

4.1- Propor uma situação problema que 
possa ser solucionada a partir da leitura 
e interpretação de um texto e que 
demande a elaboração de um discurso 
oral ,ou escrito e ou representação 
gráfica. - Análise do portfólio do aluno. 

4.1- Apresentação, 
comunicação oral, 
planejamento, organização e 
pesquisa. 

4.1- Expressar com 
capacidade de correlacionar 
ideias de forma eficaz. 
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5-Entender as tecnologias da 
informação e comunicação como 
meios ou instrumentos que 
possibilitem a construção de 
conhecimentos. 

 
5.1 -Demonstrar raciocínio lógico 
coerente. 
Solucionar problemas. 
 

5.1- Propor a produção de textos 
literários de diferentes tipos sobre 
temas determinados e com objetivos 
específicos. b- Prova operatória. c- 
Laboratório ou oficina para 
compreensão de textos teatrais 
(dramatização). d- Realizar e analisar , 
pesquisas com desenvolvimento 
pessoal, conquistas. e- análise do 
portfólio do aluno. 

 
5.1 – Comunicação visual e 
auto- expressão. Criação de 
vídeos e ou animação. 

 
5.1 - Uso adequado das 

diferentes linguagens. 

 
6-Questionar processos naturais, 
socioculturais e tecnológicos, 
identificando regularidades, 
apresentando interpretações e 
prevendo evoluções.  
 

 
 
6.1 -Ler as paisagens percebendo 
os sinais de sua 
formação/transformação pela ação 
de agentes sociais.  
 

 
6.1  Construir “fichas de avaliação” para 

programas, anúncios publicitários, 
produtos, comunicadores ou outros. b- 
A partir de uma preposição feita pelo 
professor, pela classe ou pelo aluno, 
utilizar a ficha apropriada para analisar 
um programa ou um produto veiculado 
pelos meios de comunicação. 

 

6.1 – Iniciativa interesse e 

participação 

 
6.1 Concisão e apreensão de 
conteúdos, demonstração 
prática. 

7-Compreender o desenvolvimento 
da sociedade como processo de 
ocupação e de produção de espaços 
físicos e as relações da vida humana 
com a paisagem em seus 
desdobramentos políticos, culturais, 
econômicos e humanos.  

 

7.1-Detectar, nos lugares, a 
presença de elementos culturais 
transpostos de outros espaços e as 
relações de convivência ou de 
dominação estabelecidas entre eles. 
Arte contemporânea. 

7.1 -propor um projeto de pesquisa e 
solicitar ao aluno que identifique o 
universo a ser pesquisado, a amostra e 
os instrumentos de pesquisa. b- 
Elaboração, pelo aluno, de relatórios de 
avaliação detectando: a) possíveis 
falhas , suas razões e formas de 
superá-las; b) sucessos obtidos e 
procedimentos que os garantam. 

 

7.1- Atitude, planejamento, 

organização, observação e 
criticidade. 

 
7.1-Através da observação 

dos indicadores de 
desempenho e 
indicadores de domínio. 



 

 

V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

Livros ( História da Arte), revistas, jornais, reproduções de obras, vídeos, Cds, Cd-rons, papéis 
variados, tintas, lápis 6B, giz de cera, carvão, slides, projetor multimídia, computador, etc. 
 
Referências Bibliográficas: 
 
Coleções: ABRIL CULTURAL. Arte no Brasil. Vol.1 e 2. São Paulo ABRIL CULTURAL.  
Gênios da Pintura. Vol. 1 a 5. São Paulo. EDICIONES DEL PRADO.  
História Geral da Arte. Espanha, 1996.  
FOLHA DE SÃO PAULO. Grandes Mestres da Pintura. Volumes de 1 a 20, Barueri, SP: Editorial Sol, 
2007. 
Livros de Arte: ARRUDA Jaqueline, VENTRELLA Roseli. LINK da Arte. São Paulo: Editora Moderna, 
2002, 1ª edição. MANGUEL, 
Alberto. Lendo Imagens. São Paulo: Companhia das Letras, 2001. PROENÇA, Graça. Descobrindo a 
História da Arte. São Paulo: Editora Ática, 2006, 1ª edição STRICKLAND,  
Carol. Arte Comentada: Da Pré-História ao Pós-Moderno. Rio de Janeiro: Ediouro. 2002 
 
Revistas: Bravo, Bien’Art,  
Veja, Isto é, Nossa História, Cultural, etc.  
 
Jornais: Folha de São Paulo (Ilustrada)  
Jornais da cidade - O Estado de São Paulo (Caderno 2) 
 
Sites: www.itaucultural.org.br  
www.historiadaarte.com.br  
www.cultura.org.br  
www.cultura.gov.com.br  
www.artenaescola.com.br  
www.warjmed.com.br (arte grega)  
www.theart.com.br (história da arte universal e brasileira) 
 www.crmariocovas.org.br (pesquisar links do lado esquerdo da tela)  
www.crmariocovas.sp.gov.br www.aprendiz.org.br  
www.iphan.gov.br (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional)  
www.bibliotecavirtual.org.br 
 http://culturabrasil.art.br www.inhotim.org.br  
www.mac.usp.br (Museu de Arte Contemporânea-MAC)  
www.artemoderna.hpg.com.br (Museu de Arte Moderna-MAM)  
www.mamrio.com.br (Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro)  
www.mp.usp.br (Museu do Ipiranga) www.masp.art.br (Museu de Arte de São Paulo)  
www.memorial.org.br (Memorial da América Latina)  
www.museulasarsegall.org.br  
www.uol.com.br/pinasp (Pinacoteca do Estado de São Paulo) 

 
 

VI – Estratégias de Recuperação Contínua e Paralela (para alunos com baixo 
          rendimento/dificuldade de aprendizagem) 

 
- Retomada de conceitos com atividades práticas, pesquisas no laboratório de informática e biblioteca. 
A recuperação será contínua e paralela, sempre que o aluno não tenha progredido diante dos 
conteúdos, através da retomada dos conceitos e atividades práticas. 
 
Para isso serão necessárias ações como: 
 
 - Desenvolver a cooperação entre os alunos;  
 - Trabalhar a partir dos erros e dificuldades; 
 - Organizar um sistema de monitoria com os próprios alunos;  
 - Disponibilizar material de apoio para estudos e pesquisas;  
 - Preparar novas atividades para os conteúdos de maior dificuldade, que correspondam às 
competências e   habilidades não desenvolvidas, utilizando o Portal Educacional; 

IV – Plano de Avaliação de Competências 

http://www.historiadaarte.com.br/
http://www.cultura.org.br/
http://www.cultura.gov.com.br/
http://www.artenaescola.com.br/
http://www.aprendiz.org.br/
http://www.bibliotecavirtual.org.br/
http://www.inhotim.org.br/
http://www.museulasarsegall.org.br/


 

 

 - Projeto Clickideia; - Análise individual do resultado das avaliações, juntamente com o aluno; 
 - Propor momento de discussão das dificuldades durante as aulas; 
 - Utilização do simulado bimestral; 
 - Propor atividades extra- classe como enriquecimento e complementação do conhecimento, como: 
resumos, relatórios, pesquisas, exercícios, leitura, análise de vídeos, pintura, desenho, escultura, 
arquitetura etc. 

 

 

VII - Outras Observações / Informações: 

 
- MAM - MUSEU DE ARTE MODERNA 
 Site: www.mam.org.br 
Ponto de referência da cidade, o museu é especializado em arte moderna. Suas mostras de altíssimo nível 
sempre trazem artistas plásticos expressivos de diferentes áreas como pintura, fotografia e escultura. 
 
- MASP - MUSEU DE ARTE DE SÃO PAULO 
 Site: www.masp.art.br 
Outro cartão-postal da cidade de São Paulo, foi inaugurado pela rainha Elizateth II da Inglaterra, em 1968. Seu 
acervo permanente é precioso e conta com obras de Renoir, Van Gogh, Matisse, Picasso, Miró, El Greco, Goya, 
Monet, Velásquez, Portinari, entre outros. 
 
- PINACOTECA DO ESTADO 
Site: www.uol.com.br/pinacoteca e www.pinacoteca.sp.gov.br/ 
Fundada em 1905, mantém expressivo acervo de arte brasileira, principalmente do século 19, além de obras 
modernistas. O espaço costuma ser palco de grandes exposições de artistas consagrados. A Pinacoteca oferece 
ainda uma biblioteca de arte, acessível ao público. 
 
- Filmes: 
  
- Para Sempre Alice ( Estreia prevista Março de 2015); 
- O Sal da Terra ( Estreia prevista Abril de 2015); 
 
 
As informações fornecidas poderão sofrer alterações durante o semestre por meio de eventuais necessidades. 

 
 

VIII – Assinatura do Professor Data 

  
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

IX –  Atividades e/ou Alterações necessárias: (Durante o semestre letivo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.mam.org.br/
http://www.masp.art.br/
http://www.uol.com.br/pinacoteca
http://www.pinacoteca.sp.gov.br/
http://www.adorocinema.com/filmes/filme-226823/


 

 

X– Parecer do coordenador de área 

O Plano de Trabalho Docente após as correções necessárias está alinhado a proposta pedagógica da Unidade 

Escolar e foi elaborado de acordo com o plano de curso. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Assinatura:                                                                            Data:   

 
 

 

 
 
 


