
 Planejamento Anual 

 2 e 3° ano  Ensino Médio  2022 

 Disciplina: Artes Visuais  Professora: Gabriela Sacchetto 

 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), relacionado aos temas pesquisados. 

 Conteúdo do 1º trimestre    Antecedentes do Modernismo no Brasil e Anita Malfatti 
 . Apresentação da produção brasileira do início do séc. XX 
 . Características e hierarquias da arte acadêmica. 
 . Estudo da obra da artista Anita Malfatti. 
 . A exposição “Pintura Moderna” (1917) e a recepção da crítica. 

 Conteúdo do 2º trimestre  A linguagem dos manifestos  e os movimentos de vanguarda. 
 . Semana de 22. 
 . Leitura e discussão do manifesto antropofágico. 
 . Exercício de criação: a partir do estudo dos manifestos artísticos, elaborar um manifesto 
 artístico e uma produção visual correspondente. 

 Conteúdo do 3º trimestre            Semana de 22 e arte contemporânea. 
 . Estudo de artistas contemporâneos que dialogam criticamente com a produção moderna 
 (Ref: exposição “Brasilidade Pós-Modernismo”, CCBB e O ciclo de encontros “1922: 
 modernismos em debate”) 

 . Denilson Baniwa 
 . Gê Viana 
 . Rosana Paulino 

 Avaliação 

 . Realização de tarefas; 
 . Participação nas atividades de apreciação e discussão dos trabalhos dos colegas e de 
 artistas. 
 . Avaliações 
 . Caderno 


