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JUSTIFICATIVA 

A disciplina de Arte deve garantir que os alunos vivenciem e compreendam 

aspectos técnicos, criativos e simbólicos em música, artes visuais, teatro, dança e 

suas interconexões. Para tal é necessário um trabalho organizado, consistente, por 

meio de atividades artísticas relacionadas com as experiências e necessidades da 

sociedade em que os alunos vivem. 

Portanto, o campo da Arte oferece aos alunos oportunidades de realmente 

aprenderem para a vida. Pois, quem é artisticamente criativo, pratica o exercício da 

livre escolha. Aqueles que constroem modelos aprendem a desenhar o futuro, 

procuram novas soluções, exercitam suas faculdades críticas na leitura de mundo. 

Assim, a Arte é importante na escola, principalmente porque é importante 

fora dela. Por ser um conhecimento construído pelo homem através dos tempos, é 

um Patrimônio Cultural da Humanidade e todo ser humano tem direito ao acesso a 

este saber. Ensinar Arte significa articulares três campos conceituais: a criação/ 

produção, a percepção/analise e o conhecimento da produção artístico- estética da 

humanidade, compreendendo-a historicamente e culturalmente. 

 

BREVE HISTÓRIA DA ARTE NO MUNDO 

Pode-se afirmar de modo geral, que a Arte tem uma base permanente na 

constituição biológica e hereditária do homem, dai a constância do fenômeno 

artístico em todas as civilizações, desde os tempos mais primitivos até os dias atuais. 

O conceito de arte dado por Aristóteles, "a capacidade de produzir com 

raciocínio reto", ou ainda, "uma disposição suscetível de criação acompanhada de 

razão verdadeira", é capaz de fornecer alguns elementos acerca do conceito de 

artes liberais que os homens da Antiguidade e da Idade Média tinham, o homem 
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seria capaz de produzir obras e ideias com poder de elevar o espírito humano para 

além dos interesses puramente materiais, rumo a um entendimento racional e livre 

da verdade. 

A origem da palavra Arte em latim “ars” apresenta três significados 

fundamentais:  

• em um primeiro momento traduz a ideia de talento habilidade; 

• em um segundo momento é o objeto no qual se aplica o talento, savoir-faire 

(saber fazer); 

•  e no terceiro, significa conhecimento técnico, teoria, corpo de doutrina, 

sistema; 

 

COMO O ENSINO DE ARTE FOI INTRODUZIDO NO BRASIL  

Desde o descobrimento do Brasil recebemos influências de várias culturas. 

Para compreendermos melhor o ensino de arte no Brasil temos como 

referência a célebre Missão Artística Francesa trazida por Dom João VI no ano de 

1816. Foi criada, então, a Academia Imperial de Belas-Artes, que, após a 

proclamação da República, passou a ser chamada de Escola Nacional de Belas-Artes. 

O foco principal dessa escola era o desenho. 

Em Minas Gerais especialmente, houve a explosão do Barroco, mas foi com o 

Neoclassicismo trazido pelos franceses é que foi assumida pelas elites e considerada 

“mais moderno”, somente uma elite era privilegiada e seguiam esses padrões. 

Depois dessa época passou-se a ensinar a copiar modelos. O objetivo do 

professor era a coordenação motora, precisão, hábitos de limpeza, ordem nos 

trabalhos e que ajudassem na preparação da vida profissional, porque na sua 

maioria eram desenhos geométricos e técnicos. 
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Em 1948, no mesmo ano que a importante Escolinha de Arte no Brasil era 

criada no Rio de Janeiro pelo artista Educador Augusto Rodrigues, foi realizado a 

Exposição Internacional de Arte Infantil em Milão. 

Surge em 1950, disciplinas como “artes domésticas”, “trabalhos manuais” e 

“artes industriais”. Nas aulas os meninos eram separados das meninas, as meninas 

faziam bordados, tricô e outros trabalhos manuais, já os meninos executavam 

trabalhos com madeiras. 

Com o movimento denominado Escola Nova nos anos de 1950 a 1960 e com a 

influência da pedagogia centrada no aluno, nas aulas de arte, o ensino direcionou-se 

para a livre expressão, sem preocupação com os resultados, muito pouco 

acrescentava ao aluno em termos de aprendizagem de arte. 

Em 1971, pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional a Arte é incluída 

no currículo escolar com o titulo de Educação Artística, mas é considerada atividade 

educativa e não disciplina, tratando de maneira indefinida o conhecimento. 

Com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB nº 9394/96), 

revogam-se as disposições anteriores e a Arte é considerada obrigatória, nos 

diversos níveis da educação básica, de forma a promover o desenvolvimento 

cultural dos alunos.  

Esse novo marco curricular levou a Educação Artística a ser chamada de Arte 

com conteúdos próprios ligados à cultura artística, e não apenas como atividade. 

 

A IMPORTÂNCIA DA ARTE NA ESCOLA 

A presença da Arte no Currículo escolar deve-se ao fato dela ter assim como 

as outras disciplinas, especificidades pedagógicas essenciais ao processo educativo.  
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É comumente relacionada à criatividade, palavra que remete a diferentes 

conceitos em diversas áreas, mas aqui é entendida como um ato ou um pensamento 

que tira do fazer automatizado, rotineiro, faz sair do lugar comum, estabelecendo 

uma conexão que ainda não havia sido feita e encaminhada para a realização de 

algo novo, pelo menos para si. 

  A Arte refere-se à capacidade que leva o indivíduo a compreender e então 

descobrir e desenvolver as habilidades contidas em si. Muitas vezes não é 

compreendida por alguns alunos, que questionam o porquê aprender determinados 

conteúdos tais como: cores, figuras geométricas, técnicas de pinturas, entre outros. 

Mas está presente em tudo, afinal vivemos num mundo visual, desde a 

combinação de uma roupa que depende da harmonia de cores até mesmo para 

entender a decoração de um ambiente onde entra o equilíbrio das cores mais uma 

vez presente no dia a dia. 

A Arte também nos ajuda a compreender o estado de espírito das pessoas, 

uma vez que expressam seus sentimentos por meio das diversas linguagens 

artísticas (música, dança, teatro e artes visuais). 

Por meio do estudo da Arte é possível fazer uma ressignificação da realidade, 

uma vez que, a troca de experiências que ocorre no ambiente escolar mostra que 

cada indivíduo compreende a mesma coisa de maneira diferente, construindo o 

próprio conhecimento, isto é, seu ponto de vista. 

O ensino de Arte é tão importante na vida dos seres humanos, que podemos 

dizer que o indivíduo que não possui um contato direto com a Arte, terá uma 

experiência de aprendizagem limitada, pois: 

“... escapa-lhe a dimensão do sonho, da força comunicativa dos 

objetos à sua volta, da sonoridade instigante da poesia, das 

criações musicais, das cores e formas, dos gestos e luzes que 



PARÂMETRO MUNICIPAL DA DISCIPLINA DE ARTE 
 

 

 
6 

buscam o sentido da vida. Apenas um ensino criador pode 

favorecer a integração entre a aprendizagem racional e estética”, 

conforme esclarece os PCN’S de Artes (1997; p.39). 

Ainda neste contexto segundo Freire: 

“Na escola por meio dos conhecimentos sistematizados e obtidos 

pela mediação e intervenção do professor é que se tem a 

possibilidade de desenvolver um olhar crítico em relação às suas 

vivências e dar sentido as mesmas.” 

Esses conhecimentos adquiridos fazem parte de um processo ao longo prazo. 

Pois, imperam em mudanças de conceitos, valores, fatos e até mesmo as atitudes. 

De acordo com a Legislação Atual para o ensino da Disciplina de Arte, a Base 

Nacional Comum Curricular, Arte é definida da maneira como segue: 
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CONCEITOS DAS LINGUAGENS QUE COMPÕE A ARTE: 

Artes Visuais 

As Artes Visuais envolvem diversos recursos e formas de expressão. Por meio 

de desenhos, pinturas, gravuras, esculturas e colagens, utilizando papel, tinta, gesso, 

argila, madeira e metais, filmadoras, máquinas fotográficas, programas de 

computador e outras ferramentas tecnológicas, o artista busca representar o mundo 

real ou o seu imaginário. 

Tem como princípio lidar com a imagem através da experiência estética e 

subjetiva. Deste modo, mobiliza e amplia os mundos internos dos sujeitos, 

enriquecendo seus imaginários. É também de sua natureza a experimentação, 

manipulação e o uso inventivo de materiais plásticos. Sua prática é geradora de 

conhecimentos únicos que contribuem para o fortalecimento e a formação de 

valores, pertencimentos e identidades individuais e coletivas. Em seu compromisso 

com a educação básica, permite que os sujeitos experimentem múltiplas culturas 

visuais, convivam com as diferenças e conheçam outros espaços, rompendo os 
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limites escolares e criando novas possibilidades de interação cultural de acordo com 

as questões do cotidiano sejam estas concretas ou simbólicas. 

Música  

“Música” é a arte de combinar os sons e o silêncio. Se pararmos para 

perceber os sons que estão a nossa volta, concluiremos que a música é parte 

integrante da nossa vida, ela é nossa criação quando cantamos, batucamos ou 

ligamos um rádio ou TV. Hoje a música se faz presente em todas as mídias, pois ela é 

uma linguagem de comunicação universal. A música existe e sempre existiu como 

produção cultural. 

  Está relacionada à mobilização, transmissão e apropriação de conhecimentos 

adquiridos por meio do exercício de práticas musicais sensoriais, analíticas e 

discursivas diversificadas, tendo como princípios fundamentais o fruir, o refletir e o 

fazer música, desenvolvendo o pensamento crítico e a criatividade.  

As bases epistemológicas da produção de conhecimento em música se 

constituem na relação entre aspectos da Educação Musical e de outros campos do 

saber, que possibilitam a compreensão musical do sujeito, no que se refere à sua 

relação consigo mesmo, com o outro, com a sociedade e com a própria música. As 

condições para que os direitos de aprendizagem da música sejam garantidos passam 

no que se refere à música, pela sistematização de um processo, pela ampliação e 

preparação adequada dos espaços escolares voltados para as práticas musicais e 

pela compreensão das necessidades especificas de formação para o trabalho com o 

subcomponente. 

Dança  

Um dos princípios que a constituem como prática artística é o pensamento e 

o sentimento do corpo, que implica no pensar por movimentos por meio da 
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articulação dos processos cognitivos, afecções e experiências sensíveis implicados 

no movimento dançado. 

 A dança e seus diferentes protocolos de investigação e produção artística 

colocam em foco processos de criação centrados naquilo que ocorre no corpo, 

discutindo e significando relações de corporeidade e produção estética. A 

investigação do corpo em movimento em sua vertente técnica, estética e 

expressiva, assim como em suas diferentes matrizes e estilos, permite que o sujeito 

perceba e se conscientize de afecções, pulsões e memórias, imagine novas 

articulações corporais, apropriando-se delas de forma a exercitar a autoria e a 

autonomia.  

O sujeito, ao investir nos aspectos sensíveis, epistemológicos e formais do 

corpo em movimento, articulando-os ao seu contexto, transforma e problematiza 

percepções acerca do corpo e da dança através de arranjos que permitirão novas 

leituras de si, do mundo e da corporeidade. Tais perspectivas relacionais se 

constituem de forma espiralada promovendo o trabalho com a cinestesia, visando, 

especialmente, a autoria, a inventividade e o respeito ao outro por meio da 

experimentação dos diversos modos de fazer e perceber a dança na atualidade. 

Teatro 

Propicia condições para que o sujeito desenvolva sua capacidade de 

expressão e comunicação verbal e não verbal, experimentando a potência 

pedagógica do trabalho performativo na escola como meio de organizar, construir e 

transformar a si mesmo e ao mundo por intermédio do jogo, da improvisação, da 

atuação e da encenação. 

Assim,  
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Considerando que os conhecimentos e experiências são constituídos por 

materialidades verbais e não verbais, sensíveis, corporais, visuais, plásticas e 

sonoras, são importantes que cada dimensão seja sempre trabalhada com as outras, 

levando-se em conta sua natureza vivencial, experiencial e subjetiva. E que o 
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professor seja mediador do conhecimento em relação ao crescimento intelectual e 

social do ser humano. 

 

HABILIDADES 

1º ano do Ensino Fundamental I 

ARTES VISUAIS 

• Apreciação de obras de artes diversas e de trabalhos realizados pelo discente e 

seus pares; 

• Conhecer as primeiras manifestações de Arte; Arte Rupestre: conhecer, 

identificar, contextualizar e representação gráfica; 

• Aprender Técnicas de pinturas: giz de cera, giz de lousa, lápis de cor, carvão, 

aquarela; 

• Aprender técnicas de colagens: jornal, revistas, casca de ovos e de lápis;  

• Realizar Desenhos de observação: natureza a sua volta; produção de desenhos; 

•  Conhecer o conceito de Natureza Morta em artes visuais: conhecer, 

contextualizar; releituras de obras de arte e pintores; 

• Produção artística: desenho, modelagem, recorte, composição com materiais 

recicláveis, fotografia, ilustração, escultura, construção e reprodução de 

figuras; 

• Retrato: artistas, época, contextualização e produção artística; 

• Experimentar e criar Autorretrato através da percepção do corpo, tato e 

produção de desenhos; 
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• Texturas; pesquisa de campo; utilização de materiais diversos; 

• Conhecer o conceito de simetria: formas; 

• Cores primárias: identificar e criar novas cores; 

• Analisar elementos de linguagem da arte visual: linhas e suas posições; 

• Conhecer formas geométricas: produzindo formas no espaço bi e 

tridimensional; 

• Lateralidade: espaço, direita, esquerda; 

DANÇA 

• Preparação corporal: aquecimento destinado ao estímulo e a integração dos

sentidos (audição, visual e tato); 

• Organização corporal de ações: esticar, dobrar, torcer e outros; 

• Expressar-se através dos movimentos de Dança em diferentes ambientes da 

escola: sala, pátio, quadra, etc. 

• Conhecer as funções da dança e dos seus profissionais; 

MÚSICA 

• Conhecer novos gêneros musicais: parlendas e danças tradicionais; 

• Conhecer história da música; 

• Desenvolver interesse e participar de Improvisação musical; 

• Registro sonoro: desenhos e outros objetos de estímulos. 

TEATRO 

• Explorar Gêneros Textuais que podem se dramatizados: poesias, contos, 

romances e outros; 

• Participar de construção e desconstrução de histórias: coletiva e individual; 

• Estimular a percepção da teatralidade no cotidiano levando-os a observar os 
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gestos, roupas, adereços, entre outros; 

• Desenvolver interesse e participar de Improvisação teatral; 

• Desenvolver o interesse e a curiosidade por diferentes formas de fazer teatral; 

 

2º ano do Ensino Fundamental I 

ARTES VISUAIS 

• Analisar e Apreciar obras de artes diversas e de trabalhos realizados pelo 

discente e seus pares; 

• Reconhecer e ampliar conhecimentos sobre as primeiras manifestações de 

Arte; Arte Rupestre: conhecer, identificar, contextualizar e representação 

gráfica;·. 

• Aprender Técnicas de pinturas: giz de cera, giz de lousa, lápis de cor, carvão, 

aquarela; 

• Aprender técnicas de colagens: jornal, revistas, casca de ovos e de lápis;  

• Realizar Desenhos de observação: natureza a sua volta; produção de 

desenhos; 

• Ampliar conhecimentos sobre Natureza Morta: conhecer, contextualizar; 

releituras de obras de arte e pintores; 

• Produção artística: desenho, modelagem, recorte, composição com materiais 

recicláveis, fotografia, ilustração, escultura, construção e reprodução de 

figuras; 

• Analisar e apreciar Retratos: artistas, época, contextualização e produção 

artística; 

• Compreender o processo de criação através de Autorretrato: percepção do 

corpo, tato e produção de desenhos; 
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• Conhecer Texturas através de pesquisa de campo e utilização de materiais 

diversos; 

• Conhecer o conceito de Simetria: formas; 

• Cores primárias: identificar e criar novas cores; 

• Analisar elementos de linguagem da arte visual: Linhas e suas posições aliada 

à lateralidade (espaço, direita, esquerda). 

• Reconhecer formas geométricas: produzindo formas no espaço bi e 

tridimensional; 

• Criar movimentos e realizar sequências coreográficas 

DANÇA 

• Preparação corporal: aquecimento destinado ao estímulo e a integração dos 

sentidos (audição, visual e tato); 

• Organização corporal de ações: esticar, dobrar, torcer e outros; 

• Expressar-se através dos movimentos de Dança em diferentes ambientes da 

escola: sala, pátio, quadra, etc. 

• Conhecer as funções da dança e dos seus profissionais; 

MÚSICA 

• Ampliar conhecimentos sobre gêneros musicais: parlendas e danças 

tradicionais; 

• Aprofundar o Conhecimento sobre História da música; 

• Desenvolver interesse e participar de Improvisação musical; 

• Registro sonoro: desenhos e outros objetos de estímulos. 

• Pesquisar e conhecer diferentes fontes sonoras; 

• Experimentar e descobrir a materialidade do som; 

• Construir instrumentos musicais; 
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• Conhecer questões referentes às qualidades e propriedades do som e da 

música; 

TEATRO 

• Explorar Gêneros Textuais que podem se dramatizados: poesias, contos, 

romances e outros; 

• Participar de construção e desconstrução de histórias: coletiva e individual; 

• Estimular a percepção da teatralidade no cotidiano levando-os a observar os 

gestos, roupas, adereços, entre outros; 

• Desenvolver interesse e participar de Improvisação teatral; 

• Desenvolver o interesse e a curiosidade por diferentes formas de fazer teatral 

e Jogos teatrais; 

 

3º ano do Ensino Fundamental I 

ARTES VISUAIS 

• Analisar e Apreciar obras de artes diversas e de trabalhos realizados pelo 

discente e seus pares; 

• Reconhecer e ampliar conhecimentos sobre Arte no dia-a-dia das pessoas, nas 

casas, na escola, nas ruas, na cidade. 

• Experimentar diferentes formas de desenhar e desenvolver noção de 

Perspectiva: planos; 

• Realizar Desenhos de observação: o corpo humano e suas formas, contornos e 

linhas; 

• Aprender novas Técnicas de pintura: criar diferentes tipos de tintas e ampliar 

sua prática com giz de cera, giz de lousa, lápis de cor, carvão e aquarela; 

• Ampliar conhecimentos sobre fotografia e ilustração, escultura, construção e 
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reprodução de figuras; 

• Conhecer as materialidades e suportes em arte; 

• Conhecer o conceito de Simetria: formas; 

• Cores primárias e secundárias: identificar e criar novas cores; 

• Analisar elementos de linguagem da arte visual: Linhas e suas posições aliada 

à lateralidade (espaço, direita, esquerda). 

• Reconhecer formas geométricas: produzindo formas no espaço bi e 

tridimensional; 

• Criar movimentos e realizar sequências coreográficas 

DANÇA 

• Participar de improvisação, experimentação e recreação por meio de 

brincadeiras e jogos; 

• Ampliar seu repertório de gestos e movimentos; 

• Materialidade: corpo/suporte 

• Compreender os níveis da dança: alto, médio e baixo. 

MÚSICA 

• Aguçar percepção entre Som, silêncio e ruído; 

• Apreciar gêneros musicais; 

• Participar de Jogos com o corpo e com música; 

• Participar de Brincadeiras e danças culturais com o corpo 

• Aprofundar o Conhecimento sobre História da música; 

• Participar de Improvisação musical; 

• Registro sonoro: desenhos e outros objetos de estímulos. 

• Pesquisar e conhecer diferentes fontes sonoras; 
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• Experimentar e descobrir a materialidade do som; 

• Construir instrumentos musicais; 

• Conhecer questões referentes às qualidades e propriedades do som e da 

música; 

TEATRO 

• Participar de Jogos teatrais 

• Participar de Improvisação teatral; 

• Explorar diferentes formas de fazer teatro: fantoches, sombra e outros; 

• Conhecer e participar de releituras de obras: representação cênica. 

• Participar de representação de gêneros teatrais; 

 

4º ano do Ensino Fundamental I 

ARTES VISUAIS 

• Experimentar diferentes formas de desenhar e ampliar noções de Ponto, 

linhas, formas e cores; 

• Ampliar se conhecimento sobre Pixel: linguagem tecnológica; 

• Conhecer o Pontilhismo: história, técnica e principais pintores; 

• Apreciar a arte através da observação das formas: abstratas e figurativas; 

• Ampliação do Estudo das cores: primárias, secundárias, terciárias, quentes e 

frias; 

• Materialidade;  

• Aprofundamento do conceito de Simetria/assimetria; 

• Compreender o conceito de Policromia/monocromia e sua utilização; 

• Compreender o gênero textual e História em quadrinho aliada à arte visual: 
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balões, onomatopeia, desenho; 

• Apreciar imagens fotográficas: história/ contextualização; 

• Apreciar produções Cinematográficas: história/ contextualização; 

DANÇA 

• Compreender que existem diferentes formas de expressão das pessoas 

através da dança; 

• Conhecer os estilos de dança: frevo samba, hip hop, carimbo entre outras; 

• Conhecer as danças circulares; 

• Ampliar o conceito de níveis da dança: alto, médio e baixo; 

• Entender a influência do espaço na dança; 

• Participar de Coreografia: sequência de movimentos combinados. 

MÚSICA 

• Compreender como Som e silêncio compõe a música; 

• Observar a Paisagem sonora: todo tipo de som ao redor; 

• Conhecer a História da música; 

• Conhecer as Qualidades do som: baixa, média e alta frequência; 

• Conhecer a Grafia do som; 

• Conhecer e apreciar Instrumentos musicais: convencionais e não 

convencionais; 

• Ampliar o conhecimento dos Gêneros musicais: Rap, Freestyle (estilo livre), 

jazz e outros; 

TEATRO 

• Conhecer a história do teatro: ritmos, rituais/ pré-história; 

• Compreender o que compõe uma peça de teatro: escolha da peça, 

Materialidade, Iluminação, Cenografia, Palco, figurino, atores e sonoplastia. 
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5º ano do Ensino Fundamental I 

ARTES VISUAIS 

• Opart: arte óptica-artistas que criam imagens abstratas e geométricas; 

• Conhecer a Arte cinética: arte do movimento; 

• Apreciar a Escultura através dos estudos de artistas e suas obras e desenvolver 

interesse por esculpir e modelar; 

• Compreender a Materialidade de cor; 

• Conhecer e apreciar o Grafite: artistas, representação gráfica; 

• Conhecer e apreciar a Arte Nife; 

• Compreender as linguagens da arte visual e suas aplicações: relação figura e 

fundo; Luz, sombra e volume; 

• Retomada e ampliação da Fotografia: história/ contextualização 

• Retomada e ampliação de H.Q.: balões e onomatopeia; 

• Conhecer e apreciar a Arte contemporânea: história/contextualização; 

• Conhecer a técnica da Isogravura: ato de gravar no isopor; 

• Surrealismo: estudo do movimento; 

• Figura plana e não plana: bi e tridimensional; 

DANÇA 

• Organização de ações corporais: dobrar, esticar, torcer e outros; 

• Capoeira: história/contextualização; 

• Danças folclóricas; 

• Níveis da dança: baixo, médio e alto; 

• Movimento: espaço, linhas, formas, volume, retas, curvas entre outros; 
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• Tempo: ritmo, duração e pulsação; 

• Fluência: expansão, projeção de sentimentos/emoções. 

MÚSICA 

• O som e seus elementos formadores: intensidade/dinâmica, duração/ritmo, 

altura/melodia; 

• Timbre: características dos sons; 

• Percussão: com o próprio corpo; 

• Materialidade do som: voz; 

• Trilha sonora: conjunto de músicas tocadas durante um filme; 

• Gêneros musicais: músicas eruditas, folclóricas, populares, etc.; 

• Cânone: forma de estruturação musical. 

TEATRO 

• Gêneros teatrais: comédia, musical, tragédia entre outros; 

• Palco: planta baixa; 

• Diferentes formas de fazer teatro: com voz, sem voz, fantoches, mímicas, 

sombras, amolengo entre outros; 

• Maquiagem: criação de personagens; 

• Jogos teatrais e improvisação: o faz de conta, o uso da ludicidade para criar 

situações; 

• Cenário: exploração do espaço e sonoridades na criação de cenas. 

 

AVALIAÇÃO   

A avaliação é um tema bastante complexo para o professor, uma vez que a 

aprendizagem está ligada a diversos fatores individuais e culturais, e principalmente 

à forma como a teoria e prática são ensinadas e experimentadas, sendo que essas 
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tarefas são de total responsabilidade do professor, uma vez que o docente é o 

responsável pelo aprendizado do aluno, na área de conhecimento de sua disciplina. 

Assim, para Libâneo (1990. p. 195) a avaliação é uma tarefa “que deve acompanhar 

passo a passo o processo de ensino e aprendizagem. Através dela, os resultados que 

vão sendo obtidos no decorrer do trabalho conjunto do professor e alunos são 

comparados com os objetivos propostos.”. 

Devemos entender a avaliação em Arte como processo contínuo de 

aprendizagem, um caminho em que realize uma educação que de acordo com as 

ações que dão espaço ao conhecimento, ao sensível, a construção cultural e a um 

sujeito crítico e participante do contexto social, contribuindo para a construção de 

cidadãos autênticos e criativos, justos e cientes do seu papel na sociedade. 

A avaliação deverá ser continua, verificando os resultados do processo de ensino e 

aprendizagem dos alunos e por meio das atividades desenvolvidas durante as aulas.  

Assim sendo, os alunos serão avaliados através da participação, criatividade, 

interação e organização durante as aulas, trabalhos e demais atividades 

desenvolvidas, para o enriquecimento das aulas e ampliação das linguagens 

artísticas e do repertório cultural dos alunos.  
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