
 

 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE ARTE 

ENSINO DE ARTES VISUAIS – MODO REMOTO EMERGENCIAL 

Turma de 3ª ano ensino médio. Prof. Dr. Wanderley Alves dos Santos 

Curso: artes visuais Componente curricular: 

32 horas aula – segundo semestre. 

Período: 

2022/23 

 

Ementa: O ensino de artes visuais objetiva estimular habilidades de criação e percepção 
visual em diálogo com a literatura. Estudar-se-á, nesta sequência de unidades temáticas, 
a importância da história em quadrinhos, literatura e suas técnicas. 

Conteúdos geral 
Estudo sobre artes visuais e literatura. Estudo de história em quadrinhos e literatura, 
atividades orientadas de criação. 

3ª ESCALA  
Relembrando a linguagem de história em quadrinhos, técnicas de produção. 

 

Objetivo da 
escala 

Atividades 
Previstas 

Tipo de 
interação/Recurso 

Produção do 
estudante 

Avaliação 

Compreender o 
conceito de Hq 

literário; 
Desenvolver 

atividade 
criativa de 
criação de 
quadrinhos 

Produção 
criativa: 

Relembrando 
a linguagem 

em QH: 
criando 
cenas. 

Leitura de 
texto. 

E-mail 
Google Meet 

Google sala de 
aula/ 

Vídeo aulas 
presenciais 

 

Leitura de e-
mails 

orientativos. 
Participação 

em aula 
remota 

síncrona. 
Produção 
orientada 

Criação de 
portfólio  

Pontualidade e 
entrega das 
atividades 

organizadas.  

4ª ESCALA 
Ateliê criação de Hq e literatura. 

 

Objetivo da 
escala 

Atividades 
Previstas 

Tipo de 
interação/Recurso 

Produção do 
estudante 

Avaliação 

Desenvolver Produção E-mail Leitura de e- Pontualidade e 



atividade 
criativa em 
história em 

quadrinhos e 
literatura. Criar 

Versão de 
poesia e conto 

para a 
linguagem dos 

quadrinhos 
Criar foto novela 
digital: história 

de vida no 
CEPAE. 

criativa 
 

Criação de 
Hq e 

literatura 
 
. 

Google Meet 
Google sala de 

aula 
Vídeo aulas  

E aulas 
presenciais. 

 

mails 
orientativos. 
Participação 

em aulas 
gravadas/ou 
síncronas. 

. 

entrega das 
atividades 

organizadas. 
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