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FOTOARTE 

 

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

Eletiva/Trilha de Aprendizagem é proposto 

Ciências Humanas e Sociais Aplicadas 

 

Componentes curriculares relacionados 

Arte: artes visuais, Sociologia 

 

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

[CHSA04IF] Reconhecer a diversidade de formas e recursos criativos na multiplicidade de 

discursos e práticas constituintes da realidade social. 

[CHSA09IF]Propor ações de mediação e intervenção sobre questões adversas envolvidas na 

vida pública e cotidiana, por meio de projetos contributivos à construção de um espaço de 

convivência democrática e respeitosa dos direitos e da dignidade humana. 

[CHSA12IF] Desenvolver projetos por meio da elaboração e concretização de ações que 

coadunem com as práticas democráticas de cidadania, de sustentabilidade e de Direitos 

Humanos. 

 

Estratégia de aprendizagem 

Apresentação cultural sobre temáticas em estudo, aulas orientadas, estudo dirigido, portfólio e 

workshop. 

 

Recursos materiais necessários 

Celular, câmera fotográfica, notebook e tv. 

 

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

Processos Criativos, Mediação e Intervenção Sociocultural 

 

Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada 

Analisar situações nas quais a fotografia se integra com as percepções sociológicas. Analisar 

os elementos constitutivos das artes na apreciação dos problemas sociais. Refletir sobre causas 

e consequências dos impactos históricos na organização social. Aguçar o olhar sobre fatos e 

pessoas de forma respeitosa e objetiva no exercício do ato fotográfico. Promover a boa 

convivência dos participantes ao realizarem trabalhos coletivos. 

 

Estratégias de avaliação do estudante 

Participação ativa na execução dos exercícios fotográficos propostos. Exposição do trabalho 

fotográfico realizado pelos alunos. 
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Referências 

Como fotografar com celular -  https://www.eduardo-monica.com/new-blog/como-fotografar-

com-celular-dicas 

Tipos de fotografia: Social, documental e artística - 

https://www.fabriciosousa.com.br/post/18743-tipos-de-fotografia-social-doumental-artistico 

A fotografia como agente de transformação social - https://institutolegado.org/blog/artigo-a-

fotografia-como-agente-de-transformacao-social/ 

 
Responsável pela eletiva/ trilha de aprendizagem 

 

osvaldolima@edu.se.df.gov.br 

Osvaldo Lima de Oliveira 

CED 06 DE CEILÂNDIA 

 
 


