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Ementa: o ensino de arte objetiva estimular habilidades de criação e percepção visual. Estudar-se-á, nesta sequência de 
unidades temáticas para esse fim: perspectiva artística; introdução a linguagem em quadrinhos; introdução ao design, 
introdução a arte africana, e seus aspectos sócio históricos, a missão artística francesa no Brasil e suas implicações culturais. 

1ª ESCALA 
Introdução a perspectiva artística com um, dois e três pontos de fuga. 

Objetivo da 
escala 

Atividades 
Previstas 

Tipo de 
interação/Rec

urso 

Produção do estudante Avaliação 

Desenvolver e 
estimular 

habilidades de 
desenho artístico 
em perspectiva de 

um, dois e três 
pontos de fuga. 

Produção de desenho 
artístico em perspectiva com 

um, dois e três pontos de 
fuga. 

9 trabalhos coloridos e cinco 
criações. 

 

Aula 
expositiva 

Dinâmica de 
grupo 

Atividade 
orientada 

 

Leitura de e-mails 
orientativos. 

Participação em aula 
remota síncrona. 

Produção de desenhos em 
perspectiva artística 

orientada. 

Produção de 
portfólio com 

trabalhos 
solicitadas – 
Organização 
criatividade e 
pontualidade 

2ª ESCALA   
Introdução ao design; design gráfico; design de moda; design de móveis; afro design; design de ambiente. 

Objetivo da 
escala 

Atividades 
Previstas 

Tipo de 
interação/Rec

urso 

Produção do estudante Avaliação 

Compreender os 
modos de criação 
da área do design 
em suas diversas 

vertentes. 
Desenvolver e 

estimular 
capacidade de 

criação artísticas. 

Produção de composições 
de design a partir da 

pesquisa da natureza: 9 
trabalhos. 

Leitura visual de produção 
de design e suas 

implicações sociais. 
Criação de design: 10 

trabalhos. 

Aula 
expositiva 

Dinâmica de 
grupo 

Atividade 
orientada 

Leitura de e-mails 
orientativos. 

Participação em aula 
remota síncrona. 

Produção de produção 
criativa orientada 

Produção de 
portfólio com 

trabalhos solicitadas 
– Organização 
criatividade e 
pontualidade 

3ª ESCALA  
Linguagem dos quadrinhos; criação de personagens; requadro; tipos de balões de comunicação; onomatopeia, tipos de 
planos; charge. 

Objetivo da escala Atividades 
Previstas 

Tipo de 
interação/Rec

urso 

Produção do estudante Avaliação 

Desenvolver estimular 
desenho artístico. O 

estudante deverá 
aprender a criar 

história em quadrinho 
com todos os seus 
elementos básicos. 

Produção criativa 
 

Criação de 
personagens. 

Criação de Charge: 3 
trabalhos. 

 
Criação de 

onomatopeias: 5 
trabalhos. 

 
Criação de história em 
quadrinho: uma história 
completa 10 vinhetas. 

Aula 
expositiva 

Dinâmica de 
grupo 

Atividade 
orientada 

 

Leitura de e-mails 
orientativos. 

Participação em aula 
remota síncrona. 

Produção de desenhos em 
perspectiva artística 

orientada. 

Produção de 
portfólio com 

trabalhos 
solicitadas – 
Organização 
criatividade e 
pontualidade 



4ª ESCALA 
 
História da arte: missão artística francesa no Brasil; arte grega; neoclassicismo no Brasil. 

Objetivo da escala Atividades 
Previstas 

Tipo de 
interação/Rec

urso 

Produção do estudante Avaliação 

Estudar aspecto da 
história da arte no 

Brasil. 
Analisar as 

contradições e 
influencias culturais 

europeia na sociedade 
brasileira. 

Produção criativa 
 

Colagem criativa: 3 
trabalhos. 

 
Leitura de texto de 

história da arte. 
 

Resumo de apreciação 
de vídeo. 

Desenho de figura 
humana – 4 trabalhos 

artísticos 

Aula 
expositiva 

Dinâmica de 
grupo 

Atividade 
orientada 

 

Leitura de e-mails 
orientativos. 

Participação em aula 
remota síncrona. 

Produção de desenhos em 
perspectiva artística 

orientada. 

Produção de 
portfólio com 

trabalhos solicitadas 
– Organização 
criatividade e 
pontualidade 
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