
 

 

Itinerário Formativo 
Linguagem e suas Tecnologias 
 

 

Áreas Compreendidas 
Linguagens e suas tecnologias 
Ciências Humanas e Sociais 
Aplicadas  

Título do Projeto 
       Artes visuais - oficina de projeto 
       Artes visuais - oficina de criação  

Ano:  
 

1º e 2º - EM  

JUSTIFICATIVA  Os projetos de Artes focam no estímulo da autonomia e do protagonismo do educando, tanto em seus aspectos intelectuais e cognitivos quanto de 
desenvolvimento afetivo, social e moral. Essa autonomia e protagonismo têm como pontos culminantes a construção da identidade da pessoa, a conquista de 
um conceito positivo sobre si mesmo e a formulação de um projeto de vida vinculado a valores.  

OBJETIVOS As oficinas de Artes Visuais possibilitam aos alunos o trabalho em equipe, com o foco na valorização da capacidade lúdica, da flexibilidade, do espírito de 
investigação e de crítica como aspectos importantes da experiência artística e social. Os projetos são realizados em pequenos grupos e o tema abordado é 
decidido por eles. 
Apreciar esteticamente as mais diversas produções artísticas e culturais, considerando suas características locais, regionais e globais, e mobilizar seus 
conhecimentos sobre as linguagens artísticas para dar significado e (re)construir produções autorais individuais e coletivas, de maneira crítica e criativa, com 
respeito à diversidade de saberes, identidades e culturas. 

FOCO PEDAGÓGICO 
A educação em arteA        A educação em artes propicia o desenvolvimento do pensamento artístico e da percepção estética, que caracterizam um modo próprio de ordenar e dar 

sentido à experiência humana: o aluno desenvolve sua sensibilidade, percepção e imaginação, tanto ao realizar formas artísticas quanto na ação de apreciar e 
conhecer as formas produzidas por ele e pelos colegas, pela natureza e nas diferentes culturas. 
 
    As oficinas de Artes Visuais visam promover o desenvolvimento integral do indivíduo, fazendo com que o educando descubra o prazer de construir a sua 
verdadeira identidade com liberdade e responsabilidade, comprometendo-se consigo e com os outros, mediante a vivência de uma cidadania ativa e 
responsável. 
 

EIXO ESTRUTURANTE   - INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA 
Este eixo tem como ênfase ampliar a capacidade dos estudantes de investigar a realidade, compreendendo, valorizando e aplicando o conhecimento sistematizado, por meio da realização 

de práticas e produções científicas 

Competências Gerais  Habilidades Específicas do Itinerário Formativos Associadas aos Eixos Estruturantes 

(EMIFCG01) Identificar, selecionar, processar e 
analisar dados, fatos e evidências com curiosidade, 

atenção, criticidade e ética, inclusive utilizando o apoio 
de tecnologias digitais. (EMIFCG02) Posicionar-se com 

base em critérios científicos, éticos e estéticos, 
utilizando dados, fatos e evidências para respaldar 
conclusões, opiniões e argumentos, por meio de 

afirmações claras, ordenadas, coerentes e 
compreensíveis, sempre respeitando valores 

universais, como liberdade, democracia, justiça social, 
pluralidade, solidariedade e sustentabilidade.  

(EMIFCG03) Utilizar informações, conhecimentos e 
ideias resultantes de investigações científicas para 
criar ou propor soluções para problemas diversos 

(EMIFLGG01) Investigar e analisar a organização, o funcionamento e/ou os efeitos de sentido de enunciados e discursos 
materializados nas diversas línguas e linguagens (imagens estáticas e em movimento; música; linguagens corporais e do 

movimento, entre outras), situando-os no contexto de um ou mais campos de atuação social e considerando dados e 
informações disponíveis em diferentes mídias. 

(EMIFLGG02) Levantar e testar hipóteses sobre a organização, o funcionamento e/ou os efeitos de sentido de enunciados e 
discursos materializados nas diversas línguas e linguagens (imagens estáticas e em movimento; música; linguagens corporais e 

do movimento, entre outras), situando-os no contexto de um ou mais campos de atuação social e utilizando procedimentos e 
linguagens adequados à investigação científica.  

(EMIFLGG03) Selecionar e sistematizar, com base em estudos e/ou pesquisas (bibliográfica, exploratória, de campo, 
experimental etc.) em fontes confiáveis, informações sobre português brasileiro, língua(s) e/ ou linguagem(ns) específicas, 

visando fundamentar reflexões e hipóteses sobre a organização, o funcionamento e/ou os efeitos de sentido de enunciados e 
discursos materializados nas diversas línguas e linguagens (imagens estáticas e em movimento; música; linguagens corporais e 

do movimento, entre outras), identificando os diversos pontos de vista e posicionando-se mediante argumentação, com o 
cuidado de citar as fontes dos recursos utilizados na pesquisa e buscando apresentar conclusões com o uso de diferentes 



mídias. 

 

EIXO ESTRUTURANTE   - PROCESSOS CRIATIVOS 
Este eixo tem como ênfase expandir a capacidade dos estudantes de idealizar e realizar projetos criativos associados a uma ou mais Áreas de Conhecimento.  

Competências Gerais  Habilidades Específicas do Itinerário Formativos Associadas aos Eixos Estruturantes 

(EMIFCG04) Reconhecer e analisar diferentes 
manifestações criativas, artísticas e culturais, por meio 
de vivências presenciais e virtuais que ampliem a visão 

de mundo, sensibilidade, criticidade e criatividade.  
(EMIFCG05) Questionar, modificar e adaptar ideias 

existentes e criar propostas, obras ou soluções 
criativas, originais ou inovadoras, avaliando e 

assumindo riscos para lidar com as incertezas e 
colocá-las em prática.  

(EMIFCG06) Difundir novas ideias, propostas, obras ou 
soluções por meio de diferentes linguagens, mídias e 
plataformas, analógicas e digitais, com confiança e 

coragem, assegurando que alcancem os interlocutores 
pretendidos. 

(EMIFLGG04) Reconhecer produtos e/ou processos criativos por meio de fruição, vivências e reflexão crítica sobre obras ou 
eventos de diferentes práticas artísticas, culturais e/ou corporais, ampliando o repertório/domínio pessoal sobre o funcionamento 

e os recursos da(s) língua(s) ou da(s) linguagem(ns). 
(EMIFLGG05) Selecionar e mobilizar intencionalmente, em um ou mais campos de atuação social, recursos criativos de 

diferentes línguas e linguagens (imagens estáticas e em movimento; música; linguagens corporais e do movimento, entre outras), 
para participar de projetos e/ou processos criativos. 

(EMIFLGG06) Propor e testar soluções éticas, estéticas, criativas e inovadoras para problemas reais, utilizando as diversas 
línguas e linguagens (imagens estáticas e em movimento; línguas; linguagens corporais e do movimento, entre outras), em um 

ou mais campos de atuação social, combatendo a estereotipia, o lugar comum e o clichê. 

 

EIXO ESTRUTURANTE   - MEDIAÇÃO E INTERVENÇÃO SOCIOCULTURAL 
Este eixo tem como ênfase ampliar a capacidade dos estudantes de utilizar conhecimentos relacionados a uma ou mais Áreas de Conhecimento, para realizar projetos que 

contribuam com a sociedade e o meio ambiente. 

Competências Gerais  Habilidades Específicas do Itinerário Formativos Associadas aos Eixos Estruturantes 

(EMIFCG07) Reconhecer e analisar questões sociais, 
culturais e ambientais diversas, identificando e 
incorporando valores importantes para si e para o 
coletivo que assegurem a tomada de decisões 
conscientes, consequentes, colaborativas e 
responsáveis.  
(EMIFCG08) Compreender e considerar a situação, a 
opinião e o sentimento do outro, agindo com empatia, 
flexibilidade e resiliência para promover o diálogo, a 
colaboração, a mediação e resolução de conflitos, o 
combate ao preconceito e a valorização da 
diversidade. 

(EMIFLGG07) Identificar e explicar questões socioculturais e ambientais passíveis de mediação e intervenção por meio de 
práticas de linguagem. 

(EMIFCHSA07) Identificar e explicar situações em que ocorram conflitos, desequilíbrios e ameaças a grupos sociais, à 
diversidade de modos de vida, às diferentes identidades culturais e ao meio ambiente, em âmbito local, regional, nacional e/ ou 

global, com base em fenômenos relacionados às Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. 

 

EIXO ESTRUTURANTE   - EMPREENDEDORISMO 
Este eixo tem como ênfase expandir a capacidade dos estudantes de mobilizar conhecimentos de diferentes áreas para empreender projetos pessoais ou produtivos articulados ao 

seu projeto de vida. 

Competências Gerais  Habilidades Específicas do Itinerário Formativos Associadas aos Eixos Estruturantes 



(EMIFCG10) Reconhecer e utilizar qualidades e 
fragilidades pessoais com confiança para superar 

desafios e alcançar objetivos pessoais e profissionais, 
agindo de forma proativa e empreendedora e 

perseverando em situações de estresse, frustração, 
fracasso e adversidade. (EMIFCG11) Utilizar 
estratégias de planejamento, organização e 

empreendedorismo para estabelecer e adaptar metas, 
identificar caminhos, mobilizar apoios e recursos, para 

realizar projetos pessoais e produtivos com foco, 
persistência e efetividade.  

(EMIFCG12) Refletir continuamente sobre seu próprio 
desenvolvimento e sobre seus objetivos presentes e 

futuros, identificando aspirações e oportunidades, 
inclusive relacionadas ao mundo do trabalho, que 

orientem escolhas, esforços e ações em relação à sua 
vida pessoal, profissional e cidadã. 

(EMIFLGG10) Avaliar como oportunidades, conhecimentos e recursos relacionados às várias linguagens podem ser utilizados na 
concretização de projetos pessoais ou produtivos, considerando as diversas tecnologias disponíveis e os impactos 

socioambientais.  
(EMIFLGG11) Selecionar e mobilizar intencionalmente conhecimentos e recursos das práticas de linguagem para desenvolver 

um projeto pessoal ou um empreendimento produtivo.  
(EMIFLGG12) Desenvolver projetos pessoais ou produtivos, utilizando as práticas de linguagens socialmente relevantes, em 

diferentes campos de atuação, para formular propostas concretas, articuladas com o projeto de vida. 

 

Ementa Noções de linguagem;  Análise de Imagens; Leitura de imagens e de produção; Estratégias e práticas para o desenvolvimento de técnicas artísticas;  

Avaliação A avaliação será formativa, presente durante todo o processo e de responsabilidade de todos os envolvidos. Como o processo pedagógico é de interação 
e de construção coletiva, todos são ao mesmo tempo avaliados e avaliadores. Os critérios de avaliação de todas as atividades e produções serão 
construídos pelo coletivo, alunos e professores. Como estratégia mais presente teremos o processo de auto e heteroavaliação. Importa que o aluno 
aprenda a autorregular seu processo de construção e prática das suas procuções. Os conceitos serão materializados em três termos: DP - Domina o 
Processo; MP -  Melhorar o Processo; NA – Ainda não compreendeu o processo. 

Referências BNCC - http://basenacionalcomum.mec.gov.br/wp-content/uploads/2018/04/BNCC_EnsinoMedio_embaixa_site.pdf 
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