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A Arte é Minha Cara 

Área(s) de conhecimento em que o Itinerário Formativo ao qual a Unidade 

Curricular Eletiva/Trilha de Aprendizagem é proposto 

Linguagens e suas Tecnologias 

 

Componentes curriculares relacionados 

Arte: artes visuais, Matemática 

 

Código(s) dos objetivos de aprendizagem que norteiam a Unidade 

Curricular 

[LGG05IF] Utilizar recursos expressivos presentes em diversas linguagens, 

ampliando repertório acerca de manifestações linguísticas, corporais, estéticas e 

culturais, mobilizando esses conhecimentos para engajar-se em iniciativas 

criativas de interesse individual e/ou coletivo. 

[LGG06IF] Desenvolver estratégias inovadoras e éticas para resolver desafios do 

cotidiano, mobilizando conhecimentos e recursos de diversas linguagens, com o 

propósito de desconstruir estereótipos e outras formas de preconceito., 

[LGG08IF] Organizar repertório individual sobre as diversas linguagens, por meio 

de estratégias de mediação e intervenção sobre questões de ordem 

sociocultural, aprimorando as relações da vida em sociedade, as possibilidades 

de fruição cultural coletiva e o respeito à diversidade e ao meio ambiente. 

 

Estratégia de aprendizagem 

Apresentação cultural sobre temáticas em estudo, Aula expositiva e/ou 

dialogada, Aulas orientadas, Ensino individualizado, Exposições/excursões e 

visitas 

 

Recursos materiais necessários 

Papéis diversos, lápis, borrachas, canetas coloridas, cola, recortes de revistas, 

tintas diversas, impressora colorida, máquinas fotográficas que podem ser de 

celulares. 

 

Eixo(s) estruturante(s) envolvido(s) na Unidade Curricular 

Processos Criativos, Mediação e Intervenção Sociocultural, Empreendedorismo 

 

Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada 

- Práticas de iniciação de desenho. -Entendimento da linguagem expressiva nas 

diferentes técnicas. - Técnicas de desenho. - Técnicas de gravura. - Técnicas 

de Pintura. - Técnicas de Fotografia. 

 

Estratégias de avaliação do estudante 

A avaliação é feita tanto no final das variadas atividades quanto no final do curso, 

com a função de verificar se os objetivos propostos foram atingidos e de apontar 

o que deve ser retomado, para levar o educando a tomar conhecimento do seu 

processo de trabalho de maneira global e orientar o professor sobre a eficiência 
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dos seus métodos e procedimentos, podendo repensá-los e reestruturá-los com 

mais segurança. Também será observado o desenvolvimento da produção ao 

longo do semestre, realização de pequenas exposições e produção de um 

portfólio ou a criação de um fotolog. 
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