
 

 

 

 
 

 

 

DEPARTAMENTO DE ARTE 

ENSINO DE ARTES VISUAIS  

Turma de 1ª ano ensino médio. Prof. Dr. Wanderley Alves dos Santos 

Curso: artes visuais Componente curricular: 

32 horas aula / ano 

 

Período: 2022/23  

 

Ementa: O ensino de arte objetiva estimular habilidades de criação e percepção visual. Estudar-se-á, nesta sequência de 
unidades temáticas, a arte contemporânea e seus aspectos sócio históricos; cultura visual digital em fotografia artística e 
seus meios de captação, distribuição e manipulação. 

Conteúdos geral 
 
1ª escala: o que é arte contemporânea? Fotografia artística e sua história; vídeo arte. 2ª escala: performance; instalação; 
3ª escala: optical arte; pop arte. 4ª escala: arte povera; arte grafite. 

1ª ESCALA 
Introdução a fotografia digital artística; introdução a vídeo arte. 

Objetivo da 
escala 

Atividades 
Previstas 

Tipo de 
interação/Recurso 

Produção do 
estudante 

Avaliação 

Estudar o conceito 
de arte 

contemporânea e 
seus modos de 

produção; 
Desenvolver e 

estimular 
habilidades da 

fotografia artística 
e vídeo criação. 

Produção criativa 
 

Produzir fotos em 
perspectiva artística – 

9 trabalhos. 
 

Produzir um vídeo 
arte. 

Aula dialogada 
Dinâmica de grupo 
Atividade prática 

Produção 
criativa 

orientada. 

Entrega da 
produção criativa e 

presença 

2ª ESCALA 
Estudo do conceito de performance e instalação; apreciação crítica das produções de arte contemporânea. 

Objetivo da 
escala 

Atividades 
Previstas 

Tipo de 
interação/Recurso 

Produção do 
estudante 

Avaliação 

Compreender os 
modos de criação 
de performance e 

instalação. 
Produzir trabalhos 

criativos nessa 
modalidade de 

arte. 
 

Produção de uma 
instalação. 

 
Produção de um vídeo 

performance. 
 

Entrega de resumo de 
apreciação de vídeos. 

Aula dialogada 
Dinâmica de grupo 

Atividade prática 

Produção de       
produção criativa 

orientada 

 
Entrega da 

produção criativa e 
      presença 

3ª ESCALA  
Estudo da pop arte e seus expoentes; estudo da optical arte e seus expoentes. Produção criativa.  

Objetivo da escala Atividades 
Previstas 

Tipo de 
interação/Recurso 

Produção do 
estudante 

Avaliação 

Compreender o o Produção criativa Aula dialogada Produção artística Entrega da 



conceito de pop e arte 
e optical arte, bem 

como, seus modos de 
produção e impacto 

artístico. 

Leitura de texto. 
 

Criar 4 colagens 
digitais. 

 
4 trabalhos 

artísticos no estilo 
optical arte 

Dinâmica de grupo 
Atividade prática 

orientada. produção criativa e 
presença 

4ª ESCALA 
Estudo da arte povera; estudo da arte grafite. 

Objetivo da escala Atividades 
Previstas 

Tipo de 
interação/Recurso 

Produção do 
estudante 

Avaliação 

Compreender a 
importância de objetos 

alternativos para 
produção artística 

(sucatas); 
Compreender e 

valorizar a arte grafite 
e seus modos de 

produção. 

Produção criativa 
 

Criação de um 
painel artístico.  

 
Produção de 2 

croquis. 
 
 

Criação de arte 
povera, a partir de 

sucatas. 

Aula dialogada 
Dinâmica de grupo 

Atividade prática 

. 
Produção artística 

orientada. 

Entrega da 
produção criativa e 

presença 
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