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Objetivos da área 

➔ Interpretar trabalhos produzidos pelos colegas e também obras produzidas por artistas. 

➔ Utilizar com autonomia os materiais e as ferramentas do ateliê, respeitando os procedimentos 

de segurança, limpeza e organização do espaço coletivo de trabalho. 

➔ Desenvolver o prazer da produção artística. 

➔ Perceber e explorar as qualidades e significados específicos de cada material. 

➔ Reconhecer as qualidades dos trabalhos produzidos pelos colegas. 

➔ Desenvolver e ampliar o vocabulário utilizado para analisar obras de arte. 

➔ Compreender o contexto histórico e cultural de cada conteúdo abordado. 

➔ Aproximar os conteúdos vivenciados com suas experiências do cotidiano. 

➔ Preservar os espaços de criação individual e coletiva. 

➔ Conhecer a cada ano um novo espaço cultural (museus, centros culturais, patrimônios 

históricos), sempre num diálogo direto com os temas pesquisados. 

 

 

 

Conteúdo do 1º bimestre           Artistas brasileiros negros 

- Pesquisa sobre a obra de artistas brasileiros negros, como Estêvão Silva, Rosana Paulino, 

Eustáquio Neves, Paulo Nazareth, Sidney Amaral, Rubem Valentim, Eneida Sanches, entre 

outros.  

- Prática de ateliê: Exercícios de apropriação e interferências em imagens fotográficas. 

 

Conteúdo do 2º bimestre            Fotoperformance 

. Estudo da fotoperformance como registro da ação artística. 

. Estudo da obra dos artistas Dalton Paula e Nona Faustine. 

. Exercício de fotografia de uma ação. 

 

Conteúdo do 3º bimestre               Performance e videoarte. 

. Estudo da performance e do vídeo dentro das artes visuais. 

. Apreciação de performances produzidas por artistas como Renata Felinto, Grada kilomba e 

Paulo Nazareth. 

. Exercício de criação de um projeto de vídeo que registre uma ação poética.  

 

Conteúdo do 4º bimestre                   Performance e videoarte. 

- Criação e edição dos vídeos produzidos. 

- Apreciação e discussão dos vídeos produzidos pela turma. 

 

Avaliação 

 

. Realização de tarefas;  

. Participação nas atividades de apreciação e discussão dos trabalhos dos colegas e de artistas.  

. Avaliações  

. Caderno 

 

 


