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MERGULHANDO NA HISTÓRIA DA ARTE – AS ARTES 
MODERNA E CONTEMPORÂNEA 

 

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, Arte: música, História 

 

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

Curricular 

[CHSA01IF] Investigar fenômenos e processos de natureza histórica, social, 

econômica, filosófica, ambiental, política e cultural, presentes no cotidiano como 

fontes de dados para a análise, interpretação, crítica e proposição científica. 

[CHSA03IF] Sistematizar informações com base em pesquisa crítica 

(documental, bibliográfica, exploratória, de campo, experimental, etc.) a fim de 

se obter conhecimentos confiáveis. 

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

multiplicidade de discursos e práticas constituintes da realidade social. 

[CHSA05IF] Selecionar formas e recursos criativos identificados em diferentes 

contextos da vida cotidiana (local, regional, nacional e global) para uma vida 

ativa, contributiva e melhoria dos âmbitos individual e coletivo. 

[CHSA07IF] Identificar, na diversidade de contextos históricos e geográficos e 

de modos de vida dos grupos humanos, práticas, crenças, valores e normas 

relacionadas às diferentes identidades socioculturais. 

 

Estratégia de aprendizagem 

Apresentação cultural sobre temáticas em estudo, atividades de fixação, 

atividades de verificação das aprendizagens, aula expositiva e/ou dialogada, 

avaliação para as aprendizagens, blogs e redes sociais, elaboração de 

fichamento, ensino com pesquisa, ensino em pequenos grupos, estudo de texto, 

estudo dirigido, filmes e vídeos, lista de discussão por meios digitais, mesa 

redonda, palestra e/ou mesa redonda e/ou entrevista, portfólio, produção de 

texto, projeto de pesquisa, resolução de exercícios, seminário sobre temáticas 

em estudo, teste escrito, utilização de plataforma digital, utilização de recursos 

audiovisuais (documentários/música/data show). 

 

Recursos materiais necessários 

Textos atuais, artigos e periódicos disponíveis na Internet. Vídeos (reportagens, 

filmes e documentários) disponíveis da Internet. Ferramentas da plataforma 

Google Sala de Aula. Material digitalizado e disponibilizado na sala de aula virtual 

pelo docente responsável.  
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Eixo(s) estruturante(s) envolvido(s) na Unidade Curricular 

Investigação Científica, Processos Criativos 

 

Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada 

O trabalho pedagógico a ser desenvolvido na Eletiva Orientada “Mergulhando na 

História da Arte – as artes moderna e contemporânea” terá como principal foco 

o contato crítico com as obras de artes selecionadas pelo Docentes Responsável 

para representar os vários movimentos artísticos a serem estudados. Serão 

somadas a este contato crítico a leitura e a pesquisa bibliográfica em textos 

especializados que fornecerão subsídios teóricos necessários para que o 

estudante inscrito na Eletiva Orientada possa construir suas próprias opiniões e 

desenvolver o seu senso estético em relação à arte moderna e contemporânea. 

Para sistematizar e documentar o conhecimento construído, os estudantes serão 

orientados a elaborar resenhas, ensaios, artigos ou monografia como forma de 

iniciação à elaboração de projetos de pesquisa. EMENTA: Estudo, análise e 

debate sobre os principais movimentos artísticos surgidos na Idade Moderna e 

na Idade Contemporânea, abordando suas manifestações nas diversas 

linguagens: cênicas, música, visuais. A arte como indústria no século XX.  

 

Estratégias de avaliação do estudante 

Avaliação do desenvolvimento dos objetivos de aprendizagem pelo estudante 

mediante a observação da participação e performance dos estudantes nas 

atividades desenvolvidas, tais como: interpretação de leituras indicadas; análises 

críticas de obras de arte; debates sob os temas indicados; realização de 

pesquisas em fontes indicadas; estudos dirigidos de textos, construção e 

apresentação de argumentos sistematizados em sessões de mesa redonda e 

plenárias; produção textual na forma de resumos, resenhas, ensaios e artigo final 

e/ou monografia sobre temas determinados, apresentação de seminários, 

elaboração de portfólios entre outros. Aos estudantes que não conseguirem 

atingir os objetivos de aprendizagem no primeiro momento das atividades 

propostas, será oferecida uma segunda oportunidade para que refaçam as 

atividades em que não conseguiram uma aprendizagem mínima ou ainda, na 

insistência da situação, uma terceira oportunidade na forma de uma atividade 

diferente será atribuída para recuperação destes objetivos durante o curso da 

Eletiva Orientada. Serão também oportunizadas atividades de reagrupamento 

com a mediação de estudantes com maior facilidade de aprendizagem e a 

supervisão do docente regente. 
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Responsável pela eletiva/ trilha de aprendizagem 

 

alessandro.braga@edu.se.df.gov.br 

Alessandro Eloy Braga 

CED 03 DO GUARÁ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


