
 

 

 

 

 
 

PLANO DE DISCIPLINA: 

FUNDAMENTOS E PRÁTICAS DO ENSINO DAS 

MÚLTIPLAS EXPRESSÕES ARTÍSTICAS (Módulo I)  

CÓDIGO:  

DEC00039 

CURSO/DEPARTAMENTO: 

Curso de Pedagogia/Departamento de Ciência da Educação 
CARGA-HORÁRIA: 

20h 
PRÉ-REQUISITOS: 

 
CRÉDITOS: 

1 

PROFESSOR: Luiz Daniel Lerro¹  VIGÊNCIA/PERÍODO:  

2019-2 
¹Doutor em Artes Cênicas –  Universidade de Bolonha (UNIBO – Itália) e Universidade Federal da Bahia 

(UFBA). 
EMENTA 

 

Arte e interdisciplinaridade. Fundamentos da arte-educação. Linguagem e arte. As múltiplas 

linguagens artísticas (música, imagem, poesia, arte visual, teatro, folclore e a cultura popular) e suas 

relações com a produção do conhecimento. A arte nos Parâmetros Curriculares Nacionais. Vivências 

educativas através da arte-educação. Introdução à criação, música, pintura, escultura. Literatura, e 

cinema. Ferramentas básicas e projetos específicos para o trabalho com Arte e Pedagogia. 

OBJETIVOS  

 

Desenvolver nos alunos habilidades relativas às múltiplas inteligências manifestadas através das 

linguagens plástica, musical, literária e cênica, sensibilizando-os para a importância que tais 

linguagens têm na Educação, especialmente nas séries iniciais.    

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

13.08.2019 – Arte-educação modernista e pós-modernista: fluxos; 

20.08.2019 – Parâmetros Curriculares em Arte; 

27.08.2019 – 1ª avaliação; 

03.09.2019 – Práticas Laboratoriais; 

10.09.2019 – 2ª avaliação e conclusão do I módulo com ênfase na linguagem expressiva Artes Visuais. 

 

ESTRATÉGIAS PARA O DESENVOLVIMENTO DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

a) Método: Aulas expostivas frontal e laboratórios de práticas com ênfase na linguagem expressiva 

Artes Visuais; 

b) Recursos: sala de aula, lousa, data show, tintas, barbantes e materiais diversos para atividades 

laboratoriais. 

 
AVALIAÇÃO 

O processo de AVALIAÇÃO é sistêmico. Portanto, não se concentra somente na etapa final, mas também 

durante os encontros. No processo de AVALIAÇÃO considerarei: a) frequência/horário; b) participação em 



 

 

 

sala de aula e nos projetos; c) motivação e interesse; d) leitura de bibliografia básica. A avalição será 

organizada em dois módulos; sendo que para cada módulo será distribuído 10 pontos. Sendo a média final 

calculada a partir de média aritmética.  
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