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Eixo Tecnológico: PRODUÇÃO CULTURAL E DESIGN

Habilitação Profissional: HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM COMUNICAÇÃO VISUAL

Qualificação: QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO DE DESENHISTA DE PROJETOS GRÁFICOS

Componente Curricular: HISTÓRIA DA CULTURA ATRAVÉS DE IMAGENS I E II

Série: 2ª SÉRIE - A C. H. Semanal: 2

Professor:

I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à habilitação profissional, que justificam o
desenvolvimento das competências previstas nesse componente curricular.

➢ Pesquisar e distinguir o uso de diversos tipos de tecnologia, envolvidas no desenvolvimento do projeto.

➢ A – CRIAR PROJETO OU PRODUTO DE COMUNICAÇÃO VISUAL

➢ Avaliar ideias ou conceitos propostos.

➢ C – ELABORAR PROJETO OU PRODUTO DE COMUNICAÇÃO VISUAL

➢ Identificar público do produto ou do projeto.

➢ D – REALIZAR PESQUISAS

➢ Manter-se informado sobre a produção corrente.

➢ Pesquisar literatura específica da área.

➢ E – DEMONSTRAR COMPETÊNCIAS PESSOAIS

➢ Interagir com outras linguagens visuais.

➢ Perceber as necessidades do cliente.
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular

Componente Curricular: HISTÓRIA DA CULTURA ATRAVÉS DE IMAGENS I E II Série: 2ª SÉRIE

Nº Competências Nº Habilidades Nº Bases Tecnológicas
1. Selecionar características de estilos artísticos que

cont r ibuem como fonte de in formação para o
desenvolvimento do projeto ou produto de comunicação
visual.

1.1 Identificar informações sobre estilos artísticos que
contribuam de forma criativa para o projeto ou produto de
comunicação visual.

1. Conceito de arte e design nos referidos contextos histórico
internacional e brasileiro: -manifestações Pré- Históricas: -
Antiguidade: Arte Egípcia; Arte Grega; Arte Romana; Arte
Greco-Romana.

2. Interpretar informações sobre o contexto artístico na
história, analisando sua evolução e as características
gerais das manifestações artísticas.

2.1 Pesquisar informações sobre a história da arte. 2. Transformações estéticas após o advento do Cristianismo:
Arte Primitiva Cristã; Arte Românica.

3. Identificar, no contexto contemporâneo, manifestações
artísticas e culturais que enriqueçam o processo de
trabalho do profissional de comunicação visual.

3.1 Identificar referências artísticas e sua contribuição dentro
de seu contexto histórico.

3. Idade Média: Arte Bizantina; Arte Gótica.

4. Analisar o contexto artístico histórico do Brasil. 4.1 Identificar as características artísticas brasileiras em seu
contexto histórico.

4. Renascimento

5. Analisar a formação cultural brasileira em seus aspectos
artísticos.

5.1 Identificar os conceitos artísticos presentes na formação
cultural brasileira.

5. Barroco

6. Selecionar elementos e características da História da Arte
Brasileira que são utilizados em projeto de comunicação
visual.

6.1 Indicar elementos e características plásticas da produção
artística brasileira para a elaboração do projeto.

6. Rococó

7. Analisar criticamente a produção artística brasileira. 7.1 Detectar referências existentes na arte e na cultura que
possam contribuir de forma criativa para o projeto.

7. Neoclassicismo e Romantismo

8. Revolução Industrial e suas consequências: Arts and
Crafts; Art Noveau; Bauhaus; Art Deco.

9. Realismo e ruptura:Impressionismo; Pós-Impressionismo;
Expressionismo
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento

Componente Curricular: HISTÓRIA DA CULTURA ATRAVÉS DE IMAGENS I E II Série: 2ª SÉRIE

Habilidades Bases Tecnológicas Bases Científicas Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e
Mês

➢ 2.1 Pesquisar informações sobre a
história da arte.

➢ 5.1 Identificar os conceitos artísticos
presentes na formação cultural brasileira.

➢ 1. Conceito de arte e design nos
referidos contextos histórico internacional e
brasileiro: -manifestações Pré- Históricas: -
Antiguidade: Arte Egípcia; Arte Grega; Arte
Romana; Arte Greco-Romana.

➢ Sociologia: O trabalho como
fundamento da construção da sociedade.
O trabalho em diferentes tempos e
sociedades. Repercussões das mudanças
sociais no mundo do trabalho.

➢ 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

➢ 7.1 Detectar referências existentes na
arte e na cultura que possam contribuir de
forma criativa para o projeto.

➢ 1. Conceito de arte e design nos
referidos contextos histórico internacional e
brasileiro: -manifestações Pré- Históricas: -
Antiguidade: Arte Egípcia; Arte Grega; Arte
Romana; Arte Greco-Romana.

➢ Sociologia: O trabalho como
fundamento da construção da sociedade.
O trabalho em diferentes tempos e
sociedades. Repercussões das mudanças
sociais no mundo do trabalho.

➢ HISTÓRIA: contexto, desenvolvimento
humano e técnico

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

➢ Avaliação: Observação direta.

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

28/02 a 07/03

➢ 7.1 Detectar referências existentes na
arte e na cultura que possam contribuir de
forma criativa para o projeto.

➢ 1. Conceito de arte e design nos
referidos contextos histórico internacional e
brasileiro: -manifestações Pré- Históricas: -
Antiguidade: Arte Egípcia; Arte Grega; Arte
Romana; Arte Greco-Romana.

➢ Sociologia: O trabalho como
fundamento da construção da sociedade.
O trabalho em diferentes tempos e
sociedades. Repercussões das mudanças
sociais no mundo do trabalho.

➢ HISTÓRIA: contexto, desenvolvimento
humano e técnico

➢ Conteúdo: Conceito de estética.

➢ Avaliação: Observação direta.

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

14/03 a 28/03

➢ 4.1 Identificar as características
artísticas brasileiras em seu contexto
histórico.

➢ 1. Conceito de arte e design nos
referidos contextos histórico internacional e
brasileiro: -manifestações Pré- Históricas: -
Antiguidade: Arte Egípcia; Arte Grega; Arte
Romana; Arte Greco-Romana.

➢ HISTÓRIA: contexto, desenvolvimento
humano e técnico

➢ Conteúdo: Apropriação cultural:
Glamourização da pobreza.

➢ Avaliação: Observação direta.

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

04/04 a 11/04

➢ Semana de provas 18/04 a 18/04

➢ 7.1 Detectar referências existentes na
arte e na cultura que possam contribuir de
forma criativa para o projeto.

➢ 1. Conceito de arte e design nos
referidos contextos histórico internacional e
brasileiro: -manifestações Pré- Históricas: -
Antiguidade: Arte Egípcia; Arte Grega; Arte
Romana; Arte Greco-Romana.

➢ HISTÓRIA: contexto, desenvolvimento
humano e técnico

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

➢ Avaliação: Observação direta.

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

25/04 a 25/04



➢ Semana Paulo Freire 02/05 a 02/05

➢ 3.1 Identificar referências artísticas e
sua contribuição dentro de seu contexto
histórico.

➢ 1. Conceito de arte e design nos
referidos contextos histórico internacional e
brasileiro: -manifestações Pré- Históricas: -
Antiguidade: Arte Egípcia; Arte Grega; Arte
Romana; Arte Greco-Romana.

➢ Sociologia: As instituições sociais, a
organização da sociedade e a formação da
identidade individual. Meios de
comunicação em massa.

➢ Conteúdo: Apresentação de um mapa.

➢ Avaliação prática.

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

09/05 a 09/05

➢ 1.1 Identificar informações sobre estilos
artísticos que contribuam de forma criativa
para o projeto ou produto de comunicação
visual.

➢ 2.1 Pesquisar informações sobre a
história da arte.

➢ 1. Conceito de arte e design nos
referidos contextos histórico internacional e
brasileiro: -manifestações Pré- Históricas: -
Antiguidade: Arte Egípcia; Arte Grega; Arte
Romana; Arte Greco-Romana.

➢ HISTÓRIA: contexto, desenvolvimento
humano e técnico

➢ GEOGRAFIA:Território, modos de
sobrevivência,organização dos povos.

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

➢ Avaliação: Observação direta.

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

16/05 a 16/05

➢ 1.1 Identificar informações sobre estilos
artísticos que contribuam de forma criativa
para o projeto ou produto de comunicação
visual.

➢ 2.1 Pesquisar informações sobre a
história da arte.

➢ 1. Conceito de arte e design nos
referidos contextos histórico internacional e
brasileiro: -manifestações Pré- Históricas: -
Antiguidade: Arte Egípcia; Arte Grega; Arte
Romana; Arte Greco-Romana.

➢ GEOGRAFIA:Território, modos de
sobrevivência,organização dos povos.

➢ HISTÓRIA: contexto, desenvolvimento
humano e técnico

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

➢ Avaliação: Observação direta.

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

23/05 a 23/05

➢ 1.1 Identificar informações sobre estilos
artísticos que contribuam de forma criativa
para o projeto ou produto de comunicação
visual.

➢ 2.1 Pesquisar informações sobre a
história da arte.

➢ 1. Conceito de arte e design nos
referidos contextos histórico internacional e
brasileiro: -manifestações Pré- Históricas: -
Antiguidade: Arte Egípcia; Arte Grega; Arte
Romana; Arte Greco-Romana.

➢ HISTÓRIA: contexto, desenvolvimento
humano e técnico

➢ GEOGRAFIA:Território, modos de
sobrevivência,organização dos povos.

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

➢ Avaliação: Observação direta.

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

30/05 a 30/05

➢ 1.1 Identificar informações sobre estilos
artísticos que contribuam de forma criativa
para o projeto ou produto de comunicação
visual.

➢ 2.1 Pesquisar informações sobre a
história da arte.

➢ 1. Conceito de arte e design nos
referidos contextos histórico internacional e
brasileiro: -manifestações Pré- Históricas: -
Antiguidade: Arte Egípcia; Arte Grega; Arte
Romana; Arte Greco-Romana.

➢ GEOGRAFIA:Território, modos de
sobrevivência,organização dos povos.

➢ HISTÓRIA: contexto, desenvolvimento
humano e técnico

➢ Conteúdo: Apresentação das
características históricas, culturais e
artísticas da Arte Primitiva Cristã; Arte
Românica.

➢ Avaliação: Observação direta.

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

06/06 a 06/06

➢ 1.1 Identificar informações sobre estilos
artísticos que contribuam de forma criativa
para o projeto ou produto de comunicação
visual.

➢ 2.1 Pesquisar informações sobre a
história da arte.

➢ 3. Idade Média: Arte Bizantina; Arte
Gótica.

➢ HISTÓRIA: contexto, desenvolvimento
humano e técnico

➢ GEOGRAFIA:Território, modos de
sobrevivência,organização dos povos.

➢ Conteúdo: Apresentação das
características históricas, culturais e
artísticas da Idade Média - Arte Bizantina e
Gótica.

➢ Avaliação: Observação direta.

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

13/06 a 13/06



➢ 6.1 Indicar elementos e características
plásticas da produção artística brasileira
para a elaboração do projeto.

➢ 1. Conceito de arte e design nos
referidos contextos histórico internacional e
brasileiro: -manifestações Pré- Históricas: -
Antiguidade: Arte Egípcia; Arte Grega; Arte
Romana; Arte Greco-Romana.

➢ 2. Transformações estéticas após o
advento do Cristianismo: Arte Primitiva
Cristã; Arte Românica.

➢ 3. Idade Média: Arte Bizantina; Arte
Gótica.

➢ HISTÓRIA: contexto, desenvolvimento
humano e técnico

➢ Sociologia: O trabalho como
fundamento da construção da sociedade.
O trabalho em diferentes tempos e
sociedades. Repercussões das mudanças
sociais no mundo do trabalho.

➢ Sociologia: O trabalho como
fundamento da construção da sociedade.
O trabalho em diferentes tempos e
sociedades. Repercussões das mudanças
sociais no mundo do trabalho.

➢ Conteúdo: Períodos trabalhados.

➢ Avaliação prática.

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

20/06 a 27/06

➢ 7.1 Detectar referências existentes na
arte e na cultura que possam contribuir de
forma criativa para o projeto.

➢ 1. Conceito de arte e design nos
referidos contextos histórico internacional e
brasileiro: -manifestações Pré- Históricas: -
Antiguidade: Arte Egípcia; Arte Grega; Arte
Romana; Arte Greco-Romana.

➢ 2. Transformações estéticas após o
advento do Cristianismo: Arte Primitiva
Cristã; Arte Românica.

➢ 3. Idade Média: Arte Bizantina; Arte
Gótica.

➢ Sociologia: O trabalho como
fundamento da construção da sociedade.
O trabalho em diferentes tempos e
sociedades. Repercussões das mudanças
sociais no mundo do trabalho.

➢ Conteúdo: Corpo e expressão dos
períodos trabalhados.

➢ Avaliação: Observação direta.

04/07 a 04/07

➢ 1.1 Identificar informações sobre estilos
artísticos que contribuam de forma criativa
para o projeto ou produto de comunicação
visual.

➢ 2.1 Pesquisar informações sobre a
história da arte.

➢ 4. Renascimento ➢ HISTÓRIA: contexto, desenvolvimento
humano e técnico

➢ GEOGRAFIA:Território, modos de
sobrevivência,organização dos povos.

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

➢ Avaliação: Observação direta.

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

25/07 a 01/08

➢ 1.1 Identificar informações sobre estilos
artísticos que contribuam de forma criativa
para o projeto ou produto de comunicação
visual.

➢ 2.1 Pesquisar informações sobre a
história da arte.

➢ 5. Barroco ➢ HISTÓRIA: contexto, desenvolvimento
humano e técnico

➢ GEOGRAFIA:Território, modos de
sobrevivência,organização dos povos.

➢ Conteúdo: Apresentação das
características históricas, culturais e
artística do Barroco.

➢ Avaliação: Observação direta.

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

08/08 a 15/08

➢ 1.1 Identificar informações sobre estilos
artísticos que contribuam de forma criativa
para o projeto ou produto de comunicação
visual.

➢ 2.1 Pesquisar informações sobre a
história da arte.

➢ 6. Rococó ➢ GEOGRAFIA:Território, modos de
sobrevivência,organização dos povos.

➢ HISTÓRIA: contexto, desenvolvimento
humano e técnico

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

➢ Avaliação: Observação direta.

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

22/08 a 29/08

➢ 1.1 Identificar informações sobre estilos
artísticos que contribuam de forma criativa
para o projeto ou produto de comunicação
visual.

➢ 2.1 Pesquisar informações sobre a
história da arte.

➢ 7. Neoclassicismo e Romantismo ➢ HISTÓRIA: contexto, desenvolvimento
humano e técnico

➢ GEOGRAFIA:Território, modos de
sobrevivência,organização dos povos.

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

➢ Avaliação: Observação direta.

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

05/09 a 12/09



➢ 1.1 Identificar informações sobre estilos
artísticos que contribuam de forma criativa
para o projeto ou produto de comunicação
visual.

➢ 2.1 Pesquisar informações sobre a
história da arte.

➢ 4. Renascimento

➢ 5. Barroco

➢ 6. Rococó

➢ 7. Neoclassicismo e Romantismo

➢ HISTÓRIA: contexto, desenvolvimento
humano e técnico

➢ GEOGRAFIA:Território, modos de
sobrevivência,organização dos povos.

➢ Conteúdo: Períodos trabalhados.

➢ Avaliação prática.

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

19/09 a 19/09

➢ 1.1 Identificar informações sobre estilos
artísticos que contribuam de forma criativa
para o projeto ou produto de comunicação
visual.

➢ 2.1 Pesquisar informações sobre a
história da arte.

➢ 8. Revolução Industrial e suas
consequências: Arts and Crafts; Art
Noveau; Bauhaus; Art Deco.

➢ HISTÓRIA: contexto, desenvolvimento
humano e técnico

➢ GEOGRAFIA:Território, modos de
sobrevivência,organização dos povos.

➢ Conteúdo: Apresentação das
características históricas, culturais e
artísticas do período da Revolução
Industrial e suas consequências: Arts and
Crafts, Art Noveau; Bauhaus; Art Deco.

➢ Avaliação: Observação direta.

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

26/09 a 17/10

➢ 1.1 Identificar informações sobre estilos
artísticos que contribuam de forma criativa
para o projeto ou produto de comunicação
visual.

➢ 2.1 Pesquisar informações sobre a
história da arte.

➢ 9. Realismo e ruptura:Impressionismo;
Pós-Impressionismo; Expressionismo

➢ HISTÓRIA: contexto, desenvolvimento
humano e técnico

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

➢ Avaliação: Observação direta.

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

24/10 a 31/10

➢ 1.1 Identificar informações sobre estilos
artísticos que contribuam de forma criativa
para o projeto ou produto de comunicação
visual.

➢ 2.1 Pesquisar informações sobre a
história da arte.

➢ 9. Realismo e ruptura:Impressionismo;
Pós-Impressionismo; Expressionismo

➢ HISTÓRIA: contexto, desenvolvimento
humano e técnico

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

➢ Avaliação: Observação direta.

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

07/11 a 14/11

➢ 1.1 Identificar informações sobre estilos
artísticos que contribuam de forma criativa
para o projeto ou produto de comunicação
visual.

➢ 2.1 Pesquisar informações sobre a
história da arte.

➢ 9. Realismo e ruptura:Impressionismo;
Pós-Impressionismo; Expressionismo

➢ HISTÓRIA: contexto, desenvolvimento
humano e técnico

➢ Conteúdo: Períodos trabalhados.

➢ Avaliação prática.

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

21/11 a 28/11

➢ Mostra dos trabalhos realizados e
breve explicação.

05/12 a 12/12
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IV - Plano de Avaliação de Competências

Componente Curricular: HISTÓRIA DA CULTURA ATRAVÉS DE IMAGENS I E II Série: 2ª SÉRIE

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

➢ 1. Selecionar características de estilos
artísticos que contribuem como fonte de
informação para o desenvolvimento do projeto ou
produto de comunicação visual.

➢ Observação Direta ➢ Participação nas propostas ➢ Capacidade de reconhecer o contexto
histórico e manifestações artísticas

➢ 2. Interpretar informações sobre o contexto
artístico na história, analisando sua evolução e
as características gerais das manifestações
artísticas.

➢ Observação Direta ➢ Participação nas propostas ➢ Capacidade de reconhecer o contexto
histórico e manifestações artísticas

➢ 3. Identificar, no contexto contemporâneo,
manifestações artíst icas e culturais que
enr iqueçam o processo de t rabalho do
profissional de comunicação visual.

➢ Avaliação prática ➢ Criatividade na solução de problemas. ➢ Capacidade de reconhecer o contexto
histórico e manifestações artísticas

➢ Observação Direta ➢ Participação nas propostas ➢ Capacidade de reconhecer o contexto
histórico e manifestações artísticas

➢ 4. Analisar o contexto artístico histórico do
Brasil. ➢ Observação Direta ➢ Participação nas propostas ➢ Capacidade de reconhecer o contexto

histórico e manifestações artísticas

➢ 5. Analisar a formação cultural brasileira em
seus aspectos artísticos.

➢ Observação Direta ➢ Participação nas propostas ➢ Capacidade de reconhecer o contexto
histórico e manifestações artísticas

➢ Avaliação prática ➢ Criatividade na solução de problemas.

➢ 6. Selecionar elementos e características da
História da Arte Brasileira que são utilizados em
projeto de comunicação visual.

➢ Observação Direta ➢ Participação nas propostas ➢ Capacidade de reconhecer o contexto
histórico e manifestações artísticas

➢ 7. Analisar criticamente a produção artística
brasileira. ➢ Observação Direta ➢ Participação nas propostas ➢ Capacidade de reconhecer o contexto

histórico e manifestações artísticas
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V – Plano de atividades docentes

Componente Curricular: HISTÓRIA DA CULTURA ATRAVÉS DE IMAGENS I E II Série: 2ª SÉRIE

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 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.



Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec

VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia)
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.

BOURCIER, Paul. História da dança no ocidente. 2a edição, São Paulo: Martins Fontes, 2001.

LINS, Daniel. Estética como acontecimento - o corpo sem órgãos. São Paulo: Lumme Editor, 2012.

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

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

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

IX – Identificação:
Nome do Professor:

Assinatura: Data:____/____/________

X – Parecer do Coordenador de Curso:

Ok, analisado e aprovado !!!

Nome do Coordenador: LEANDRO LUIZ DA SILVA

Assinatura: Data:____/____/________

Data e ciência do Coordenador Pedagógico

XI– Replanejamento:


