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EXPONHA SUA ARTE 

 
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 
 
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  
[LGG02IF] Utilizar informações acerca da língua pátria e/ou de língua estrangeira, abrangendo 
as respectivas produções literárias, artísticas e corporais, bem como a multiplicidade de 
manifestações sociais que emergem de grupos culturais diversos, a fim de elaborar argumentos 
que sustentem hipóteses sobre a estrutura, o funcionamento e as intencionalidades de 
discursos variados, além de posicionar-se de forma crítica, sensível, ética e propositiva diante 
das diferentes linguagens. 
[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. 
[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. 
[LGG07IF] Interpretar desafios socioculturais e ambientais cuja superação possa ocorrer por 
meio de intervenções centradas em práticas que valorizem a diversidade de manifestações 
culturais e sociais; delineando soluções capazes de contribuir com a qualidade de vida da 
comunidade e a preservação do meio ambiente. 
[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 
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vida em sociedade, as possibilidades de fruição cultural coletiva e o 
respeito à diversidade e ao meio ambiente. 
[LGG09IF] Analisar ações de mediação e intervenção sociocultural e ambiental, mobilizando 
conhecimentos sobre as diversas linguagens e concebendo soluções viáveis para questões 
sociais e ambientais. 
[LGG10IF] Entender de que forma o repertório pessoal acerca das diversas linguagens pode 
contribuir com a materialização de projetos de interesse individual e/ou coletivo, desenvolvendo 
estratégias éticas e sustentáveis para concretizá-los. 
[LGG11IF] Organizar repertório pessoal acerca das diversas linguagens, favorecendo a escolha 
de conhecimentos que contribuam para o planejamento de iniciativas e/ou empreendimentos de 
interesse individual e/ou coletivo; fomentando a participação juvenil e a iniciativa 
empreendedora. 
[LGG12IF] Desenvolver ações vinculadas a projetos individuais e/ou coletivos, estruturando 
iniciativas empreendedoras que proponham soluções para desafios pessoais, socioculturais e 
ambientais. 
 
Estratégia de aprendizagem 
Apresentação cultural sobre temáticas em estudo, aula expositiva e/ou dialogada, alogs e redes 
sociais, debates e/ou discussões considerando a participação do estudante, dramatização, 
ensino em pequenos grupos, estudo de caso, filmes e vídeos, júri simulado e/ou esquete e/ou 
teatro sobre temáticas em estudo, oficinas sobre o conteúdo abordado na aula, painel, palestra 
e/ou mesa redonda e/ou entrevista, produção de materiais sobre a temática abordada, 
seminário sobre temáticas em estudo, teatro ao ar livre, utilização de plataforma digital, 
utilização de recursos audiovisuais (documentários/música/data show) 
 
Recursos materiais necessários 
Impressão de quadros, fazer molduras, organização e exposição de imagens de artistas em 
pinturas de mulheres que sofreram abusos. 
 
Eixo(s) estruturante(s) envolvido(s) na Unidade Curricular 
Processos Criativos, Mediação e Intervenção Sociocultural 
 
Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada 
Reunir com alunos em aulas explicativas como fazer a pesquisa e a importância de falar do 
assunto de mulheres que foram abusadas e morreram.  Organizar a divisão das tarefas para 
os alunos para a pesquisa, escolher as telas com os títulos de cada imagem, imprimir em 
folhas  A4 as imagens escolhidas. Fazer as molduras das imagens com tinta, lápis colorido ou 
impressão de folhas coloridas. Colocar as molduras nas imagens e organizar a exposição na 
sala de aula com boa visualização. Convidar alunos da escola, pais, coordenação, direção e 
geral da escola para a exposição das telas. 
Explicar aos convidados cada tela e a história de cada artista e suas telas.  
 
Estratégias de avaliação do estudante 
Avaliar os estudantes conforme a pesquisa feita, a exposição das telas e o resultado do evento. 
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Referências 
https://www.google.com/search?q=arte+em+telas+de+mulheres+abusadas&sxsrf=AOaemvI2q
0K2ZANpP2WgqVch00ue2S9eeQ:1635356173996&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=TCX2ibY
Qrkqj9M%252Ceb__2diRpjv5zM%252C_%253BP5NR9hzMoRXSvM%252CORrWCyKr2rAW
CM%252C_%253B4JWUrZ4rdGyffM%252CFk7K9sEe-
9jnfM%252C_%253Bnv9aSe64KgEBDM%252CgFcYKZYM3sTRtM%252C_%253BeYiqrsr304
PLUM%252CB7AJKMJW4gkvxM%252C_%253BX-
4vzCqQXEEH8M%252CxUU7OCg0YN63lM%252C_%253BSXj8oP6widfDvM%252CxUU7OC
g0YN63lM%252C_%253BwKTrL8fIzMwhjM%252CORrWCyKr 
 
A história de Artemisia Gentileschi, a pintora violentada que se vingou pela arte em pleno 
século 17       https://www.bbc.com/portuguese/geral-38594660 
 
Artista brasileira retrata o feminino e a violência sexual por meio de ensaios fotograficos, 
vídeos e pinturas impactantes ypeness.com.br/2016/06/artista-brasileira-retrata-o-feminino-e-
a-violencia-sexual-por-meio-de-ensaios-fotograficos-videos-e-pinturas-impactante 
 
Estas duas artistas arriscaram suas vidas para contar o que está acontecendo no 
Afeganistãohttps://vogue.globo.com/atualidades/noticia/2021/08/estas-duas-artistas-
arriscaram-suas-vidas-para-contar-o-que-esta-acontecendo-no-afeganistao.html 
 
 
 
Responsável pela eletiva/ trilha de aprendizagem 
 
jeannepurpura@gmail.com 
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CEM 04 DE CEILÂNDIA 
 
 


