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ETEC DE TIQUATIRA

Código: 208 Município: SÃO PAULO

Eixo Tecnológico: PRODUÇÃO CULTURAL E DESIGN

Habilitação Profissional: HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM COMUNICAÇÃO VISUAL

Qualificação: QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO DE AUXILIAR DE PROCESSOS GRÁFICOS

Área de conhecimento:

Componente Curricular: ARTES

Série: 1ª SÉRIE - A C. H. Semanal: 2

Professor: HELENA BALDO

I – Competências e respectivas habilidades e valores.

1 . Competência: Compreender e usar a língua portuguesa como geradora de significação e
integradora da percepção, organização e representação do mundo e da própria identidade.
1.a Habilidades: Utilizar códigos de linguagem científica, matemática, artística, literária, esportiva
etc. pertinentes a diferentes contextos e situações; Utilizar a representação simbólica como forma de
expressão de sentidos, emoções, conhecimentos, experiências etc.
1.b Valores: Reconhecimento da importância da comunicação nas relações interpessoais;
Valorização das possibilidades de descobrir-se a si mesmo a ao mundo através das manifestações
da língua pátria; Interesse e responsabilidade em informar e em se comunicar de forma clara e
íntegra. Competência: entender e utilizar textos de diferentes naturezas: tabelas, gráficos,
expressões algébricas, expressões geométricas, ícones, gestos etc.
2. Competência: entender e utilizar textos de diferentes naturezas: tabelas, gráficos, expressões
algébricas, expressões geométricas, ícones, gestos etc.
2.a Habilidades: Traduzir a linguagem discursiva (verbal) para outras linguagens (simbólicas) e vice-
versa; Expressar quantitativa e qualitativamente dados relacionados a contextos socioeconômicos,
científicos ou cotidianos; interpretar e construir escalas, legendas, expressões matemáticas,
diagramas, fórmulas, tabelas, gráficos, plantas, mapas, cartazes sinalizadores, linhas do tempo,
esquemas, roteiros, manuais etc.
2.b Valores: Versatilidade e criatividade na utilização de diferentes códigos e linguagens de
comunicação; Criticidade na escolha dos símbolos, códigos e linguagens mais adequados a cada
situação; Preocupação com a eficiência e qualidade de seus registros e com as formas e conteúdo
de suas comunicações. Competência: Questionar processos naturais, socioculturais e tecnológicos,
identificando regularidades, apresentando interpretações e prevendo evoluções.



3. Competência: Questionar processos naturais, socioculturais e tecnológicos, identificando
regularidades, apresentando interpretações e prevendo evoluções.
3.a Habilidades: Identificar elementos e processos naturais que indicam regularidade ou
desequilíbrio do ponto de vista ecológico; 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; Identificar o problema e formular questões que possam explicá-lo e orientar
a sua solução; Aplicar raciocínios dedutivos e indutivos; Comparar e interpretar fenômenos;
Formular e testar hipóteses e prever resultados.
3.b Valores: Criticidade na leitura dos fenômenos naturais e processos sociais; Persistência e
paciência durante as diversas fases das pesquisas; Valorização da natureza, da cultura e do
conhecimento científico; Reconhecimento da sua responsabilidade pessoal e da coletiva na
qualidade de vida das comunidades das quais participa.
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II – Plano Didático

Conhecimentos Procedimentos Didáticos Cronograma Dia /
Mês

➢ 5. Cultura artística:Tipos de cultura: erudita, popular, de massa e espontânea.
Manifestações culturais brasileiras. Manifestações culturais de outros povos.

➢ Aula Inaugural “bate papo” com a apresentação do professor e dos alunos, do
Componente Curricular, e Instrumentos de Avaliação e visão geral do cronograma
completo. Recuperação de conteúdo diário com perguntas e respostas

21/02 a 21/02

➢ 5. Cultura artística:Tipos de cultura: erudita, popular, de massa e espontânea.
Manifestações culturais brasileiras. Manifestações culturais de outros povos.

➢ Conteúdo: Conceito de arte. Produção artística na atualidade.

➢ Avaliação: Observação direta.
26/02 a 07/03

➢ 5. Cultura artística:Tipos de cultura: erudita, popular, de massa e espontânea.
Manifestações culturais brasileiras. Manifestações culturais de outros povos.

➢ Conteúdo: Conceito de estética.

➢ Avaliação: Observação direta.
12/03 a 21/03

➢ 4. Produções artísticas Dança: exercícios corporais, exploração do espaço, jogos.
Teatro: exercícios corporais, exploração de espaço, jogos. Música: sons, parâmetros,
estilos, instrumentos musicais, composições, paródias etc. Artes visuais: releituras,
criações, vídeo, fotografia, performances, instalações, exposições, apresentações.

➢ Conteúdo: Criação e desenvolvimento do exercício cênico que será apresentado no
Sarau.

➢ Avaliação: Observação direta.

26/03 a 11/04

➢ Semanas de provas. 16/04 a 18/04

➢ 4. Produções artísticas Dança: exercícios corporais, exploração do espaço, jogos.
Teatro: exercícios corporais, exploração de espaço, jogos. Música: sons, parâmetros,
estilos, instrumentos musicais, composições, paródias etc. Artes visuais: releituras,
criações, vídeo, fotografia, performances, instalações, exposições, apresentações

➢ Conteúdo: Criação e desenvolvimento do exercício cênico que será apresentado no
Sarau.

➢ Avaliação: Observação direta.

23/04 a 25/04

➢ Semana Paulo Freire 02/05 a 02/05

➢ 1- História da arte: movimentos e/ ou estilos artísticos da pré-história à
contemporaneidade Estética e arte como elemento de representação, expressão e
comunicação. Leitura e apreciação de produtos artísticos: leitura de imagens;
características artísticas; produtores e produções artísticas: pintura, escultura, arquitetura,
música, teatro, dança etc. A arte em diversos tempos: pré-história, antiguidade clássica,
realismo, impressionismo, expressionismo, pós-modernismo e tendências artísticas do
século 20 para o 21.

➢ Conteúdo: Apresentação das características históricas, culturais e artísticas da pré-
história.

➢ Avaliação: Observação direta.

➢ Recuperação: diária com perguntas e respostas relacionadas ao conteúdo.

07/05 a 16/05

➢ 1- História da arte: movimentos e/ ou estilos artísticos da pré-história à
contemporaneidade Estética e arte como elemento de representação, expressão e
comunicação. Leitura e apreciação de produtos artísticos: leitura de imagens;
características artísticas; produtores e produções artísticas: pintura, escultura, arquitetura,
música, teatro, dança etc. A arte em diversos tempos: pré-história, antiguidade clássica,
realismo, impressionismo, expressionismo, pós-modernismo e tendências artísticas do
século 20 para o 21.

➢ Conteúdo: Apresentação das características históricas, culturais e artísticas da
antiguidade clássica.

➢ Avaliação: Observação direta.

➢ Recuperação: diária com perguntas e respostas relacionadas ao conteúdo.

21/05 a 30/05



➢ 1- História da arte: movimentos e/ ou estilos artísticos da pré-história à
contemporaneidade Estética e arte como elemento de representação, expressão e
comunicação. Leitura e apreciação de produtos artísticos: leitura de imagens;
características artísticas; produtores e produções artísticas: pintura, escultura, arquitetura,
música, teatro, dança etc. A arte em diversos tempos: pré-história, antiguidade clássica,
realismo, impressionismo, expressionismo, pós-modernismo e tendências artísticas do
século 20 para o 21.

➢ Conteúdo: Apresentação das características históricas, culturais e artísticas do
realismo.

➢ Avaliação: Observação direta.

➢ Recuperação: diária com perguntas e respostas relacionadas ao conteúdo.

04/06 a 13/06

➢ 1- História da arte: movimentos e/ ou estilos artísticos da pré-história à
contemporaneidade Estética e arte como elemento de representação, expressão e
comunicação. Leitura e apreciação de produtos artísticos: leitura de imagens;
características artísticas; produtores e produções artísticas: pintura, escultura, arquitetura,
música, teatro, dança etc. A arte em diversos tempos: pré-história, antiguidade clássica,
realismo, impressionismo, expressionismo, pós-modernismo e tendências artísticas do
século 20 para o 21.

➢ Conteúdo: Apresentação das características históricas, culturais e artísticas do
renascimento.

➢ Avaliação prática.

➢ Recuperação: diária com perguntas e respostas relacionadas ao conteúdo.

➢ Conteúdo: Apresentação das características históricas, culturais e artísticas do
impressionismo e expressionismo.

➢ Recuperação: diária com perguntas e respostas relacionadas ao conteúdo.

➢ Avaliação: Observação direta.

18/06 a 25/06

➢ 4. Produções artísticas Dança: exercícios corporais, exploração do espaço, jogos.
Teatro: exercícios corporais, exploração de espaço, jogos. Música: sons, parâmetros,
estilos, instrumentos musicais, composições, paródias etc. Artes visuais: releituras,
criações, vídeo, fotografia, performances, instalações, exposições, apresentações.

➢ Conteúdo: Períodos trabalhados.

➢ Avaliação prática.

➢ Recuperação: diária com perguntas e respostas relacionadas ao conteúdo.

27/06 a 27/06

➢ 1- História da arte: movimentos e/ ou estilos artísticos da pré-história à
contemporaneidade Estética e arte como elemento de representação, expressão e
comunicação. Leitura e apreciação de produtos artísticos: leitura de imagens;
características artísticas; produtores e produções artísticas: pintura, escultura, arquitetura,
música, teatro, dança etc. A arte em diversos tempos: pré-história, antiguidade clássica,
realismo, impressionismo, expressionismo, pós-modernismo e tendências artísticas do
século 20 para o 21.

➢ 4. Produções artísticas Dança: exercícios corporais, exploração do espaço, jogos.
Teatro: exercícios corporais, exploração de espaço, jogos. Música: sons, parâmetros,
estilos, instrumentos musicais, composições, paródias etc. Artes visuais: releituras,
criações, vídeo, fotografia, performances, instalações, exposições, apresentações.

➢ Conteúdo: Corpo e expressão dos períodos trabalhados.

➢ Avaliação: Observação direta.

➢ Recuperação: diária com perguntas e respostas relacionadas ao conteúdo.
02/07 a 04/07

➢ 1- História da arte: movimentos e/ ou estilos artísticos da pré-história à
contemporaneidade Estética e arte como elemento de representação, expressão e
comunicação. Leitura e apreciação de produtos artísticos: leitura de imagens;
características artísticas; produtores e produções artísticas: pintura, escultura, arquitetura,
música, teatro, dança etc. A arte em diversos tempos: pré-história, antiguidade clássica,
realismo, impressionismo, expressionismo, pós-modernismo e tendências artísticas do
século 20 para o 21.

➢ Conteúdo: Apresentação das características históricas, culturais e artísticas do pós-
modernismo.

➢ Avaliação: Observação direta.

➢ Recuperação: diária com perguntas e respostas relacionadas ao conteúdo.

23/07 a 01/08

➢ 1- História da arte: movimentos e/ ou estilos artísticos da pré-história à
contemporaneidade Estética e arte como elemento de representação, expressão e
comunicação. Leitura e apreciação de produtos artísticos: leitura de imagens;
características artísticas; produtores e produções artísticas: pintura, escultura, arquitetura,
música, teatro, dança etc. A arte em diversos tempos: pré-história, antiguidade clássica,
realismo, impressionismo, expressionismo, pós-modernismo e tendências artísticas do
século 20 para o 21.

➢ Conteúdo: Apresentação das características históricas, culturais e artísticas da
contracultura.

➢ Avaliação: Observação direta.

➢ Recuperação: diária com perguntas e respostas relacionadas ao conteúdo.

06/08 a 15/08

➢ 1- História da arte: movimentos e/ ou estilos artísticos da pré-história à
contemporaneidade Estética e arte como elemento de representação, expressão e
comunicação. Leitura e apreciação de produtos artísticos: leitura de imagens;
características artísticas; produtores e produções artísticas: pintura, escultura, arquitetura,
música, teatro, dança etc. A arte em diversos tempos: pré-história, antiguidade clássica,
realismo, impressionismo, expressionismo, pós-modernismo e tendências artísticas do
século 20 para o 21.

➢ Conteúdo: Contexto histórico e tendências artísticas para o 21.

➢ Avaliação: Observação direta.

➢ Recuperação: diária com perguntas e respostas relacionadas ao conteúdo.
20/08 a 03/09



➢ 1- História da arte: movimentos e/ ou estilos artísticos da pré-história à
contemporaneidade Estética e arte como elemento de representação, expressão e
comunicação. Leitura e apreciação de produtos artísticos: leitura de imagens;
características artísticas; produtores e produções artísticas: pintura, escultura, arquitetura,
música, teatro, dança etc. A arte em diversos tempos: pré-história, antiguidade clássica,
realismo, impressionismo, expressionismo, pós-modernismo e tendências artísticas do
século 20 para o 21.

➢ Conteúdo: Períodos trabalhados.

➢ Avaliação prática.

➢ Recuperação: diária com perguntas e respostas relacionadas ao conteúdo.
05/09 a 05/09

➢ 4. Produções artísticas Dança: exercícios corporais, exploração do espaço, jogos.
Teatro: exercícios corporais, exploração de espaço, jogos. Música: sons, parâmetros,
estilos, instrumentos musicais, composições, paródias etc. Artes visuais: releituras,
criações, vídeo, fotografia, performances, instalações, exposições, apresentações.

➢ Conteúdo: Iniciação às Artes Cênicas e proposta de Trabalho Criação. Debate de
temas.

➢ Avaliação: Observação direta.

➢ Recuperação: diária com perguntas e respostas relacionadas ao conteúdo.

10/09 a 10/09

➢ 4. Produções artísticas Dança: exercícios corporais, exploração do espaço, jogos.
Teatro: exercícios corporais, exploração de espaço, jogos. Música: sons, parâmetros,
estilos, instrumentos musicais, composições, paródias etc. Artes visuais: releituras,
criações, vídeo, fotografia, performances, instalações, exposições, apresentações.

➢ Conteúdo: Desenvolvimento do exercício cênico.

➢ Avaliação: Observação direta.

➢ Recuperação: diária com perguntas e respostas relacionadas ao conteúdo.

12/09 a 21/11

➢ 4. Produções artísticas Dança: exercícios corporais, exploração do espaço, jogos.
Teatro: exercícios corporais, exploração de espaço, jogos. Música: sons, parâmetros,
estilos, instrumentos musicais, composições, paródias etc. Artes visuais: releituras,
criações, vídeo, fotografia, performances, instalações, exposições, apresentações.

➢ 4. Produções artísticas Dança: exercícios corporais, exploração do espaço, jogos.
Teatro: exercícios corporais, exploração de espaço, jogos. Música: sons, parâmetros,
estilos, instrumentos musicais, composições, paródias etc. Artes visuais: releituras,
criações, vídeo, fotografia, performances, instalações, exposições, apresentações.

➢ Conteúdo: Apresentação do exercício cênico.

➢ Avaliação: prática.

➢ Recuperação: diária com perguntas e respostas relacionadas ao conteúdo. 26/11 a 28/11

➢ Mostra em sala dos trabalhos realizados e breve explicação. 03/12 a 12/12
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III - Plano de Avaliação de Competências

Competências Instrumento(s) e Procedimentos de Avaliação Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho

➢ 1 .Compreender e usar a língua portuguesa
como geradora de significação e integradora da
percepção, organização e representação do
mundo e da própria identidade.

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

➢  3 .  Ques t ionar  p rocessos  na tu ra is ,
socioculturais e tecnológicos, identificando
regularidades, apresentando interpretações e
prevendo evoluções.

➢ Observação direta

➢ Avaliação prática

➢ Participação nas propostas.

➢ Criatividade na solução de problemas.

➢ Argumentação consistente.

➢ Capacidade de reconhecer o contexto
histórico e manifestações artísticas.
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IV – Plano de atividades docentes

Atividades Previstas Projetos e Ações voltados à
redução da Evasão Escolar

Atendimento a alunos por
meio de ações e/ou projetos

voltados à superação de
defasagens de aprendizado

ou em processo de
Progressão Parcial

Preparo e correção de
avaliações Preparo de material didático

Participação em reuniões com
Coordenador de Curso e/ou

previstas em Calendário
Escolar

FEVEREIRO Recepção aos alunos. Preparação do PTD. Seleção de
textos e vídeos para o curso.

Reunião Pedagógica. Reunião
de Curso.

MARÇO Auxí l io  e  a tend imento  às
dúvidas.

ABRIL Auxí l io  e  a tend imento  às
dúvidas.

A v a l i a ç ã o  p r á t i c a  c o m
devolutiva.

Preparação de materiais para o
segundo trimestre.

Participação nos Conselhos de
Classe.

MAIO Participação na Semana Paulo
Freire.

Auxí l io  e  a tend imento  às
dúvidas.

JUNHO
Auxí l io  na e laboração do
trabalho final; atendimento às
dúvidas.

Avaliação prática do trabalho
final com devolutiva.

JULHO Recepção aos alunos. Preparação do PTD. Seleção de
textos e vídeos para o curso.

Participação nos Conselhos de
Classe.

AGOSTO Auxí l io  e  a tend imento  às
dúvidas.

SETEMBRO Auxí l io  e  a tend imento  às
dúvidas.

A v a l i a ç ã o  p r á t i c a  c o m
devolutiva.

Preparação de materiais para o
terceiro trimestre.

Participação nos Conselhos de
Classe.

OUTUBRO Auxí l io  e  a tend imento  às
dúvidas.

NOVEMBRO
Auxí l io  na e laboração do
trabalho final; atendimento às
dúvidas.

Avaliação prática do trabalho
final com devolutiva.

DEZEMBRO Mostra dos trabalhos realizados
e breve explicação.

Participação nos Conselhos de
Classe.
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V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia)
ARTAUD, Antonin. O Teatro e Seu Duplo, Trad. Teixeira Coelho. São Paulo: Martins Fontes, 1999.

BARCINSKI, Fabiana Werneck (Org.). Sobre a arte brasileira: da pré-história aos anos 1960. São Paulo: Sesc.

BONDIA, Jorge Larrosa. Notas sobre a experiência e o saber de experiência. Rev. Bras. Educ. [online]. 2002, n.19, pp.20-28. ISSN
1413-2478. http://dx.doi.org/10.1590/S1413-24782002000100003.

FARIA, João Roberto, (Organização) História do teatro brasileiro, Ed. Perspectiva, Edições SESC, Vol. II , 2012.

O plano está sujeito a alterações segundo o desempenho da sala.

VI – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra
Participação na Semana Paulo Freire e Mostra de Dança.

VII – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo rendimento/dificuldades de aprendizagem)
Acompanhamento individual e aplicação de exercício prático.

VIII – Identificação:
Nome do Professor: HELENA BALDO

Assinatura: Data:____/____/________

IX – Parecer do Coordenador de Curso:

PTD EM ANÁLISE

Nome do Coordenador: LEANDRO LUIZ DA SILVA

Assinatura: Data:____/____/________

Data e ciência do Coordenador Pedagógico

X– Replanejamento:


