
 

 

 
 

 

 

PLANO DE DISCIPLINA:  

TEORIA E PRÁTICA DA ARTE-EDUCAÇÃO   

CÓDIGO:  

DAA00441 

CURSO/DEPARTAMENTO:  

Licenciatura em Teatro/Departamento de Artes 

CARGA HORÁRIA: 80 h 

PRÉ-REQUISITOS:                                        

Não há.  

CRÉDITOS: 4 

PROFESSOR: Dr. Luiz Daniel Lerro                                    
 

VIGÊNCIA/PERÍODO: 2021/1 

EMENTA: Ensino dos princípios fundamentais da teoria e das práticas pedagógicas na Educação 

Infantil, no Ensino Fundamental, no Ensino Médio e em espaços culturais. Incluindo ainda, reflexões 

contemporâneas sobre princípios e funções da arte na educação e as características, especificidades e 

campo de trabalho do profissional do ensino de arte.   
OBJETIVOS: Introduzir conceitos, práticas, perspectivas, métodos, campo de atuação e funções do 

futuro profissional no âmbito da arte-educação. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS PARA O ENSINO REMOTO: 

- Estimular a autonomia dos/das discentes na busca de estratégias pessoais para o estudo dos conteúdos; 

- Experimentar e criar estratégias de aprendizagem e ensino por meio de ferramentas digitais; 

- Compartilhar os estudos com os colegas através de meios audiovisuais, possibilitando reflexões 

coletivas sobre os aspectos positivos e limitações da realização de atividades pedagógicas por meio 

remoto.   

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:  

 

1. Arte Educação – Educação pela Arte no Brasil: panoramas e breve historiografia 

2. Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN, articulação das linguagens artísticas e os campos de 

experiências 

3. A abordagem triangular: fazer, ler e contextualizar em sala de aula 

4. Ler o mundo, Ler uma imagem: introdução aos níveis de desenvolvimento estético e leitura de 

imagens 

5. Referencial Curricular do Estado de Rondônia – (RCRO): o uso da tecnologia como mediação 

de aprendizagem 

6. Caderno de Orientações Pedagógicas, ensino fundamental: o ensino de Artes nos anos iniciais e 

finais no estado de Rondônia   

ESTRATÉGIAS PARA O DESENVOLVIMENTO DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

a) Método: aulas teórico-expositivas em plataforma Google Meet, leituras e discussões em sala 

virtual, prática de atividades laboratoriais, análise de vídeos, documentários e imagens 

iconográficas.  

b) Recursos: sala de aula invertida; plataforma Google Meet; WhatsApp; acesso à internet. 

 

AVALIAÇÃO: No processo de AVALIAÇÃO considerarei: a) organização/apresentação de seminário; ou 

organização/execução de uma aula voltada para o Ensino Fundamental I e ou II, e/ou Ensino Médio; ou texto 

dissertativo = 60 pontos; b) criação de uma atividade usando a tecnologia, voltada para o Ensino Fundamental I 

e/ou II ou Ensino Médio = 20 pontos; c) participação e leitura de bibliografia básica = 20 pontos.  
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