
Direitos gerais de aprendizagem: Artes ANO 1 ANO 2 ANO 3
Compreender a arte como um conhecimento produzido socialmente, em diferentes
contextos históricos e culturais da humanidade.

I/A A C

Reconhecer a importância social da arte na sociedade e na vida dos indivíduos. I/A A C
Vivenciar experiências educativas nas linguagens da dança, teatro, artes visuais e
música.

I/A/C A/C C

Vivenciar processos educativos de diálogo interdisciplinar da arte com diferentes
áreas de conhecimento e de diálogo interterritorial das diferentes linguagens
artísticas, inclusive com as novas tecnologias.

I/A/C A/C C

Conhecer a vida e obra de diferentes artistas das linguagens da dança, teatro, artes
visuais e música, da comunidade local e da região, como, também, com artistas de
expressão nacional e internacional, das mais diferentes partes do mundo, de
diferentes épocas, estilos, gêneros, e etnias

I/A A/C C

Conviver e acessar fontes vivas de produção da arte. I/A/C A/C C
Identificar no cotidiano a produção e produtores artísticos de circulação social em
diferentes ambientes.

I/A/C A/C C

Ler, apreciar e analisar criticamente diferentes objetos artísticos e manifestações
da arte na sociedade.

I/A/C A/C C

Conhecer e reconhecer os elementos que constituem as linguagens artísticas a
partir da leitura e análise de objetos artísticos.

I/A/C A/C C

Conhecer, participar e visitar diferentes dispositivos e equipamentos culturais de
circulação da arte e do conhecimento artístico, tais como: teatros, museus,
galerias, feiras, ruas, festivais, livrarias, bibliotecas, centros históricos e culturais.

I/A/C A/C C

Fazer arte na perspectiva da criação artística como pesquisa e investigação. I/A/C A/C C
Conhecer, vivenciar e interagir com materiais, tecnologias, técnicas, instrumentos
e procedimentos variados em artes, experimentando-os de modo a utilizá-lo nos
trabalhos pessoais e coletivos de criação artística.

I/A/C A/C C

Pesquisar e organizar os diferentes conhecimentos artísticos, a partir de fontes
variadas de informações.

I/A/C A/C C

Respeitar, conviver, valorizar e dialogar com as diferentes produções artísticas de
circulação social.

I/A/C A/C C

I – Introduzir; A – Aprofundar; C - Consolidar.
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