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EXAMES ARTES  
 
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, Arte: música, Arte: teatro 
 
Código(s) dos objetivos de aprendizagem que norteiam a Unidade Curricular 
[LGG01IF] Examinar a estrutura, a organização e as relações de sentido presentes em 
discursos, empregando estratégias de investigação científica para aprofundar conhecimentos 
acerca de diversas manifestações culturais modernas e contemporâneas, em língua pátria e/ou 
estrangeira, perpassando diferentes formas de linguagem, a fim de ampliar o repertório 
científico-cultural para o desenvolvimento de um olhar crítico, ético e sensível à diversidade de 
formas de expressão artística e literária. 
[LGG03IF] Formular hipóteses acerca do contexto histórico, do desenvolvimento e dos 
elementos estruturantes de diversas línguas e linguagens, avaliando as relações de poder 
presentes em seus usos em diversas mídias, suas influências nas relações humanas e no 
comportamento social, artístico, corpóreo e linguístico. 
[LGG04IF] Reconhecer produtos e/ou processos de criação e recepção - linguístico-literários, 
artísticos, desportivos e culturais -, a fim de aprofundar conhecimentos sobre os variados usos 
das linguagens, bem como sobre a multiplicidade de expressões individuais e/ou coletivas, 
posicionando-se de forma ética e tolerante em relação à diversidade do patrimônio cultural local, 
regional, nacional e/ou internacional. 
 
Estratégia de aprendizagem 
Atividades de fixação, aula expositiva e/ou dialogada, aulas orientadas, avaliação para as 
aprendizagens, debates e/ou discussões considerando a participação do estudante, dinâmica 
de grupos, filmes e vídeos, júri simulado e/ou esquete e/ou teatro sobre temáticas em estudo, 
mapa conceitual, portfólio, resolução de exercícios, revisão das aprendizagens 
 
Recursos materiais necessários 
Livros, artigos e vídeos sobre as obras do PAS em vigência 
Questões do Pas/Enem de provas anteriores 
Aparelho de som 
Computador 
Projetor 
 
Eixo(s) estruturante(s) envolvido(s) na Unidade Curricular 
Investigação Científica, Processos Criativos 
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Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada 
Durante as aulas os estudantes das três séries do ensino médio serão auxiliados a desenvolver 
habilidades e competências importantes para obter um bom desempenho na realização de 
provas do Pas e ENEM. Por meio de aulas expositivas, aulas orientadas e de experimentações 
práticas, os conhecimentos serão abordados visando o entendimento das obras e questões 
estudadas, aprofundando conhecimentos referentes às artes voltados para análise e 
compreensão das avaliações do Pré-Pas/Enem.  
 
Estratégias de avaliação do estudante 
Participação ativa nos processos de ensino-aprendizagem. 
Desenvolvimento de propostas lúdicas/criativas para fixação dos conteúdos. 
Realização de atividades e resolução de questões no formato dos exames do Pas/Enem. 
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