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Apresentação 

 

 

 

 ano letivo de 2021 iniciou muito diferente dos anos anteriores. Estamos vivendo 

a pior pandemia mundial dos últimos 100 anos! A pandemia causada pelo 

Coronavírus que se alastrou pelo globo terrestre acometendo a população com a doença 

Covid-19. 

 As aulas presenciais foram interrompidas em diferentes países. E no Brasil, não foi 

diferente. Especialmente em nossa Juiz de Fora quando, desde o dia 17 de março de 

2020, as aulas presenciais foram suspensas.   

 Neste cenário, entendemos que essa realidade desafiadora nos provoca, ainda mais, 

principalmente com relação à garantia dos direitos de aprendizagens das crianças, 

adolescentes, jovens e adultos matriculados em nossa rede de ensino. Em prol deste 

direito, instituímos a Política Pública Educacional do Município “Anunciar: tempo de 

cuidar, aprender e transformar”. 

 Desde o ano de 2012, a rede municipal de ensino de Juiz de Fora vem se debruçando em 

torno da elaboração de um Referencial Curricular que seja produzido com a participação 

de diversos profissionais da educação. 

 Já no ano de 2020, após um estudo comparativo entre o Referencial Curricular da rede 

e a Base Nacional Comum Curricular, foi instituída a atual versão do Referencial 

Curricular de Juiz de Fora.  

 A partir dessa iniciativa e em diálogo com o Grupo de Trabalho dos componentes 

curriculares, constituído por técnicas e técnicos da Secretaria de Educação, 

coordenadoras e coordenadores pedagógicos, professoras e professores da rede e da 

Universidade Federal de Juiz de Fora, propomos orientações curriculares para o nosso 

município nestes tempos de excepcionalidade. 

O 



 

 

 

 Tomamos como currículo todas as práticas experienciadas no cotidiano escolar. 

Portanto, faz-se mister ressaltar que cada escola terá autonomia para ressignificar as 

proposições curriculares, uma vez que acreditamos que esta Proposta Curricular 

provoca a escola a se reinventar. Não se trata do estabelecimento de um currículo único 

e padronizado, mas de uma proposição, um chamamento às escolas quanto à garantia 

dos direitos de aprendizagem de todos e todas. 

 Assim, nasceu a Proposta Curricular de 2021, que ora anunciamos a esta rede municipal 

de ensino.  

 

Graciele Fernandes Ferreira Mattos 

Subsecretária de Articulação das Políticas Educacionais 

 

Nádia de Oliveira Ribas 

Secretária de Educação  

 

Março de 2021 
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ARTE 

 

QUADRO 1 - PERÍODOS AVALIATIVOS - 2021 

2º - 02/03/21 a 03/05/21  3º - 04/05/21 a 30/06/21 4º - 02/08/21 a 13/10/21 5º - 14/10/21 a 30/12/21 

Pesquisa e experimentações com 
materiais diversos 
 
 
 
 

Criação, construção, produção do 
objeto artístico 

Pesquisa e experimentações em 
diálogos com a Literatura 

Criação, construção, produção de 
objetos artísticos polifônicos: 
- Artes Visuais e Literatura 
- Dança e Literatura 
- Música e Literatura 
- Teatro e Literatura 
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QUADRO 2 - MATRIZ: ARTES VISUAIS 

2º PERÍODO AVALIATIVO - 02/03/21 A 03/05/21 

ELEMENTOS DA LINGUAGEM - PESQUISA E EXPERIMENTAÇÃO DO MATERIAL COM EXERCÍCIOS BASEADOS NOS ELEMENTOS DA LINGUAGEM 

RCRMJF / ARTE 

LINGUAGEM ARTÍSTICA: ARTES VISUAIS 

BNCC  

LINGUAGEM ARTÍSTICA/UNIDADE TEMÁTICA: ARTES VISUAIS 

1º AO 9º ANO 1º AO 5º ANO 6º AO 9º ANO 

PROPOSIÇÕES 

 

OBJETO DE 
CONHECIMENTO 

HABILIDADES OBJETO DE 
CONHECIMENTO 

HABILIDADES 

1.2.1 Percepção e sensibilidade estética, análise e crítica de produções 
visuais e audiovisuais 

 
1.2.1.1: Relações entre análise estético-formal, pensamento artístico, 
contextualização e identidade pessoal:  
• estudo da obra e vida de artistas;  
• estudo diante do produto artístico;  
 
 1.2.1.4: Elementos de obras de artes visuais:  elementos da linguagem: 
ponto, linha, forma, textura, ritmo, equilíbrio, espaço, cor e outros; [...] 
 
 
1.2.3 Elementos da linguagem visual e audiovisual: discurso, estrutura 
e composição  
 
1.2.3.2 Elementos estruturais:  
• exercícios teóricos e práticos dos elementos da linguagem (ponto, 
linha, forma, textura, etc) e seus aspectos conceituais. 
 
 

Elementos da 
linguagem. 
 

(EF15AR02) 
Explorar e 
reconhecer 
elementos 
constitutivos das 
artes visuais 
(ponto, linha, 
forma, cor, 
espaço, 
movimento etc.).  
 

Elementos da 

Linguagem 

 
 

(EF69AR04) 
Analisar os 
elementos 
constitutivos das 
artes visuais 
(ponto, linha, 
forma, direção, 
cor, tom, escala, 
dimensão, espaço, 
movimento etc.) 
na apreciação de 
diferentes 
produções 
artísticas. 
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MATERIALIDADES - EXPERIMENTAÇÃO DO MATERIAL CONSIDERANDO SUAS CARACTERÍSTICAS PLÁSTICAS 

RCRMJF / ARTE 

LINGUAGEM ARTÍSTICA: ARTES VISUAIS 

BNCC 

LINGUAGEM ARTÍSTICA/UNIDADE TEMÁTICA: ARTES VISUAIS 

1º AO 9º ANO 1º AO 5º ANO 6º AO 9º ANO 

PROPOSIÇÕES 

 

OBJETO DE 
CONHECIMENTO 

HABILIDADES OBJETO DE 
CONHECIMENTO 

HABILIDADES 

 
1.2.2 Estudo dos movimentos artísticos em diferentes épocas e 
culturas: 
 
1.2.2.3 Relações e análises de diferentes processos de criação: 
apresentação e discussão de produções técnicas variadas; apresentação 
e discussão de poéticas artísticas; 
apresentação de materiais expressivos, seus limites e potencialidades. 
 
 
1.2.3 Elementos da linguagem visual e audiovisual: discurso, estrutura e 
composição  
 
1.2.3.1 Identificação e domínio das possibilidades de expressão do 
discurso visual e audiovisual através de exercícios teóricos e práticos: [...] 
• de técnicas (colagem, aquarela, mosaico e outras);  
• de materiais artísticos (papéis, lápis, terra, réguas, compasso, argila, 
computador e outras).  
 
 
1.2.4 Domínio do discurso visual e audiovisual  
 

 
Materialidades  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(EF15AR04) 
Experimentar 
diferentes formas 
de expressão 
artística (desenho, 
pintura, colagem, 
quadrinhos, 
dobradura, 
escultura, 
modelagem, 
instalação, vídeo, 
fotografia etc.), 
fazendo uso 
sustentável de 
materiais, 
instrumentos, 
recursos e técnicas 
convencionais e 
não convencionais.  
 

 
Materialidades  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(EF69AR05) 
Experimentar e 
analisar diferentes 
formas de 
expressão artística 
(desenho, 
pintura, colagem, 
quadrinhos, 
dobradura, 
escultura, 
modelagem, 
instalação, vídeo, 
fotografia, 
performance etc.).  
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1.2.4.1 Expressão e domínio do discurso visual e audiovisual:  
• exercícios práticos com meios e técnicas variadas;  
• variação de suportes bidimensionais e tridimensionais;  
• exercícios práticos utilizando meios tecnológicos;  
• exercícios de composição;  
• outros.  
 
1.2.4.2 Trabalhos bi e tridimensionais:  
• utilização de softwares para a criação de trabalhos;  
• emprego de materiais reutilizáveis;  
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3º PERÍODO AVALIATIVO - 04/05/21 A 30/06/21 

PROCESSOS DE CRIAÇÃO  - REALIZAÇÃO DE TRABALHOS ARTÍSTICOS A PARTIR DOS MATERIAIS. CRIAÇÃO, CONSTRUÇÃO, PRODUÇÃO DO 

OBJETO ARTÍSTICO 

RCRMJF / ARTE 

LINGUAGEM ARTÍSTICA: ARTES VISUAIS 

BNCC 

LINGUAGEM ARTÍSTICA/UNIDADE TEMÁTICA: ARTES VISUAIS 

1º AO 9º ANO 1º AO 5º ANO 6º AO 9º ANO 

PROPOSIÇÕES 

 

OBJETO DE 

CONHECIMENTO 

HABILIDADES OBJETO DE 

CONHECIMENTO 

HABILIDADES 

1.2.4 Domínio do discurso visual e audiovisual  
 

1.2.4.1 Expressão e domínio do discurso visual e audiovisual:  
• exercícios práticos com meios e técnicas variadas;  
• variação de suportes bidimensionais e tridimensionais;  
• exercícios práticos utilizando meios tecnológicos;  
• exercícios de composição;  
• outros.  
 

1.2.4.2 Trabalhos bi e tridimensionais:  
• utilização de softwares para a criação de trabalhos;  
• emprego de materiais reutilizáveis;  
 

1.2.1 Percepção e sensibilidade estética, análise e crítica de produções 
visuais e audiovisuais 

 
1.2.1.1: Relações entre análise estético-formal, pensamento artístico, 
contextualização e identidade pessoal:  
• estudo dos próprios trabalhos.  

Processos de 
Criação  

(EF15AR05) 
Experimentar a 
criação em artes 
visuais de modo 
individual, 
coletivo e 

colaborativo, 
explorando 
diferentes 
espaços da 
escola e da 
comunidade. 
 

Processos de 
Criação  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(EF69AR06) 
Desenvolver 
processos de 
criação em artes 
visuais, com base 
em temas ou 

interesses 
artísticos, de 
modo individual, 
coletivo e 
colaborativo, 
fazendo uso de 
materiais, 
instrumentos e 
recursos 
convencionais, 
alternativos e 
digitais. 
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QUADRO 3 - MATRIZ :  DANÇA 

2º PERÍODO AVALIATIVO - 02/03/21 A 03/05/21 

ELEMENTOS DA LINGUAGEM - PESQUISA E EXPERIMENTAÇÃO DO MATERIAL COM EXERCÍCIOS BASEADOS NOS ELEMENTOS DA 

LINGUAGEM 

RCRMJF / ARTE 

LINGUAGEM ARTÍSTICA: DANÇA 

BNCC  

LINGUAGEM ARTÍSTICA/UNIDADE TEMÁTICA: DANÇA 

1º AO 9º ANO 1º AO 5º ANO 6º AO 9º ANO 

PROPOSIÇÕES 

 

OBJETO DE 
CONHECIMENTO 

HABILIDADES 
 

OBJETO DE 
CONHECIMENTO 

HABILIDADES 
 

2.2.1 Percepção e sensibilidade estética, análise e crítica de produções 

coreográficas 

 

2.2.1.4 Elementos  de obras  coreográficas:  

• Elementos da  linguagem – espaço,  tempo, peso, fluxo;  planos 

(sagital,  horizontal, vertical);  nível (baixo, médio e alto); 

desenhos  (linhas, formas, profundidade, densidade, dentre  outros);  

• aspecto conceitual das produções – questões políticas,  étnicas, 

sociais, religiosas, dentre  outros;  

• relações sócio-históricas, artísticas, estéticas  e culturais entre  artistas, 

obras,  movimentos, dentre  outros. 

Elementos da 
linguagem  
 

EF15AR09)   
Estabelecer   
relações entre as  
partes do corpo  
e destas com o  
todo corporal   
na construção  
do movimento  
dançado.  
 
(EF15AR10)   
Experimentar   
diferentes   
formas de   
orientação   
no espaço   
(deslocamentos,  
planos, direções,  

Elementos da  
linguagem 
 
 
 

EF69AR10)  
Explorar 
elementos 
constitutivos   
do movimento  
cotidiano e do  
movimento  
dançado,   
abordando, 
criticamente, o  
desenvolvimento  
das formas da 
dança em   
sua história 
tradicional e   
contemporânea. 
 
(EF69AR11) 
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caminhos etc.)  e 
ritmos de   
movimento   
(lento,   
moderado   
e rápido) na   
construção do  
movimento   
Dançado. 

Experimentar e 
analisar os fatores 
de movimento 
(tempo, peso,   
fluência e espaço) 
como   
elementos que, 
combinados, 
geram as ações  
corporais e o  
movimento 
dançado. 
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3º PERÍODO AVALIATIVO - 04/05/21 A 30/06/21 

PROCESSOS DE CRIAÇÃO - EXPERIMENTAÇÃO DO MATERIAL, MOVIMENTO E CORPO 

RCRMJF / ARTE 
LINGUAGEM ARTÍSTICA: DANÇA 

BNCC  
LINGUAGEM ARTÍSTICA/UNIDADE TEMÁTICA: DANÇA 

1º AO 9º ANO 1º AO 5º ANO 6º AO 9º ANO 

PROPOSIÇÕES 
 

OBJETO DE 
CONHECIMENTO 

HABILIDADES OBJETO DE 
CONHECIMENTO 

HABILIDADES 

2.2.3 Elementos da linguagem do movimento 
 
2.2.3.1 Identificação e domínio das possibilidades de movimento:  
• pesquisa em movimento a partir de improvisações próprias e dos(as) 
colegas;  
 
 
2.2.4 Domínio do discurso na Dança 
 
2.2.4.1 Elaboração de coreografias e improvisação coreográfica:  
• elaboração de coreografias a partir da improvisação em Dança: 
individuais e  coletivas;  

Processos de 
criação.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(EF15AR11) Criar 
e improvisar 
movimentos 
dançados de 
modo individual, 
coletivo e 
colaborativo, 
considerando os 
aspectos 
estruturais, 
dinâmicos e 
expressivos dos 
elementos 
constitutivos do 
movimento, com 
base nos códigos 
de dança.  

Processos de 
criação.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(EF69AR12) 
Investigar e 
experimentar 
procedimentos de 
improvisação e 
criação do 
movimento como 
fonte para a 
construção de 
vocabulários e 
repertórios 
próprios. (p.207) 
 
(EF69AR14) 
Analisar e 
experimentar 
diferentes 
elementos 
(figurino, 
iluminação, 
cenário, trilha 
sonora etc.) e 
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espaços 
(convencionais e 
não 
convencionais) 
para composição 
cênica e 
apresentação 
coreográfica.  
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QUADRO 4 - PROPOSIÇÕES -  MÚSICA 

2º PERÍODO AVALIATIVO - 02/03/21 A 03/05/21 

MATERIALIDADES - PESQUISA E EXPERIMENTAÇÃO DOS EFEITOS SONOROS COM EXERCÍCIOS A PARTIR DE MATERIAIS DIVERSOS. 

RCRMJF / ARTE 
LINGUAGEM ARTÍSTICA:  MÚSICA 

BNCC  
LINGUAGEM ARTÍSTICA/UNIDADE TEMÁTICA: MÚSICA 

1º AO 9º ANO 1º AO 5º ANO 6º AO 9º ANO 

PROPOSIÇÕES OBJETO DE 
CONHECIMENTO 

HABILIDADES OBJETO DE 
CONHECIMENTO 

HABILIDADES 

3.2.1 Percepção sonora, sensibilidade estética e análise crítica de 
produções musicais 

 
3.2.1.2 Sons ambientais até tecnologia sonora:  
• sons de aparelhos elétricos e eletrônicos;  
• sons da natureza;  
• sons dos animais;  
• sons do corpo. 
 
3.2.1.5 Instrumentos não convencionais e efeitos sonoros obtidos 

  
 
 

Materialidades (EF15AR15) 
Explorar fontes 
sonoras diversas, 
como as existentes 
no próprio corpo 
(palmas, 
voz, percussão 
corporal), na 
natureza e em 
objetos 
cotidianos, 
reconhecendo os 
elementos 

constitutivos da 
música e as 
características de 
instrumentos 
musicais variados. 

Materialidades 

 
 

(EF69AR21) 
Explorar e analisar 
fontes e materiais 
sonoros em 
práticas de 
composição/ 

criação, 
execução e 
apreciação 
musical, 
reconhecendo 
timbres e 
características de 
instrumentos 

musicais diversos. 
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ELEMENTOS DO SOM - EXPERIMENTAÇÃO DOS EFEITOS SONOROS CONSIDERANDO ALGUNS PARÂMETROS DO SOM 

 

RCRMJF / ARTE 
LINGUAGEM ARTÍSTICA: MÚSICA 

BNCC 
LINGUAGEM ARTÍSTICA/UNIDADE TEMÁTICA: MÚSICA 

1º AO 9º ANO 1º AO 5º ANO 6º AO 9º ANO 

PROPOSIÇÕES 
 

OBJETO DE 
CONHECIMENTO 

HABILIDADES OBJETO DE 
CONHECIMENTO 

HABILIDADES 

3.2.1 Percepção sonora, sensibilidade estética e análise crítica de 
produções musicais  
 
3.2.1.1 Parâmetros do som:  
• timbre;  
• altura;  
• duração;  
• intensidade;  
• ritmo;  
• forma;  
• textura;  
• outros.  
 
3.2.1.4 Instrumentos musicais convencionais e funções em conjuntos 
musicais:  
• orquestra (cordas, madeiras, metais, percussão); 

Elementos da 
Linguagem 

 
 
 
 
 
 
 
 

(EF15AR14) 
Perceber e 
explorar os 
elementos 
constitutivos da 
música (altura, 
intensidade, 
timbre, melodia, 
ritmo etc.), por 
meio de jogos, 
brincadeiras, 
canções e práticas 
diversas de 

composição/criaçã
o, execução e 
apreciação 
musical.  

Elementos da 
Linguagem 

(EF69AR20) 
Explorar e analisar 
elementos 
constitutivos da 
música (altura, 
intensidade, 
timbre, 
melodia, ritmo 
etc.), por meio de 
recursos 
tecnológicos 
(games e 
plataformas 
digitais), jogos, 
canções e práticas 
diversas de 
composição/criaç
ão, execução e 
apreciação 
musicais.  
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3º PERÍODO AVALIATIVO - 04/05/21 A 30/06/21 

PROCESSOS DE CRIAÇÃO  - REALIZAÇÃO DE TRABALHOS ARTÍSTICOS A PARTIR DOS MATERIAIS. CRIAÇÃO, CONSTRUÇÃO, PRODUÇÃO DO 
OBJETO ARTÍSTICO 

RCRMJF / ARTE 
LINGUAGEM ARTÍSTICA: MÚSICA 

BNCC 
LINGUAGEM ARTÍSTICA/UNIDADE TEMÁTICA: MÚSICA 

1º AO 9º ANO 1º AO 5º ANO 6º AO 9º ANO 

PROPOSIÇÕES 
 

OBJETO DE 
CONHECIMENTO 

HABILIDADES OBJETO DE 
CONHECIMENTO 

HABILIDADES 

3.2.4 Domínio do discurso musical 
 
3.2.4.1 Possibilidades da expressão musical:  
• vocal;  
• instrumental;  
• corporal;  
• vocal/corporal;  
• outros. 
 
3.2.4.3 Interpretação de músicas vocais e/ou instrumentais. 
 
3.2.4.6 Criação/Produção de sons a partir de diversos materiais. 

Processos de 
Criação  

(EF15AR17) 
Experimentar 
improvisações, 
composições e 
sonorização de 
histórias, entre 
outros, utilizando 
vozes, sons 
corporais e/ou 
instrumentos 
musicais 
convencionais ou 
não 
convencionais, de 
modo individual, 
coletivo e 
colaborativo.  

Processos de 
Criação  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(EF69AR23) Explorar 
e criar 
improvisações, 
composições, 
arranjos, jingles, 
trilhas sonoras, 
entre outros, 
utilizando vozes, 
sons corporais e/ou 
instrumentos 
acústicos ou 
eletrônicos, 
convencionais ou 
não convencionais, 
expressando ideias 
musicais de maneira 
individual, 
coletiva e 
colaborativa. 
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QUADRO 5  - PROPOSIÇÕES -  TEATRO 
 

2º PERÍODO AVALIATIVO: 02 DE MARÇO A 03 DE MAIO DE 2021 

ELEMENTOS DA LINGUAGEM: PESQUISA E EXPERIMENTAÇÃO DO MATERIAL 

RCRMJF / ARTE 
LINGUAGEM ARTÍSTICA: TEATRO  

BNCC  
LINGUAGEM ARTÍSTICA/UNIDADE TEMÁTICA: TEATRO  

1º AO 9º ANO 1º AO 5º ANO 6º AO 9º ANO 

PROPOSIÇÕES 

 

OBJETO DE 
CONHECIMENTO 

HABILIDADES OBJETO DE 
CONHECIMENTO 

HABILIDADES 

 
4.2.1 Percepção e sensibilidade estética, análise e crítica de produções 
teatrais 
 
4.2.1.2 Observação e análise de gestos e movimentos:  
• gestos, expressões faciais e movimentos cotidianos de colegas, 
familiares, pessoas, animais;  
 
 
 
 

 
Elementos da 
linguagem 

 

 
(EF15AR19) 
Descobrir 
teatralidades na 
vida cotidiana, 
identificando 
elementos 
teatrais  
(diferentes 
fisicalidades, 
diversidade de 
personagens e 
narrativas etc.). 

 
Elementos da 
linguagem 

 
 

 
(EF69AR26) 
Explorar diferentes 
elementos 
envolvidos na 
composição dos 
acontecimentos 

cênicos (figurinos, 
adereços, cenário, 
iluminação e 
sonoplastia) e 
reconhecer seus 
vocabulários. 
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3º PERÍODO AVALIATIVO - 04 DE MAIO A 30 DE JUNHO 

PROCESSOS DE CRIAÇÃO: EXPERIMENTAÇÃO DO MATERIAL COMPONDO CENA(S) PARA UMA PROPOSIÇÃO DE TEATRO DE OBJETOS 

RCRMJF / ARTE 

LINGUAGEM ARTÍSTICA: TEATRO  
BNCC  

LINGUAGEM ARTÍSTICA/UNIDADE TEMÁTICA: TEATRO  

1º AO 9º ANO 1º AO 5º ANO 6º AO 9º ANO 

PROPOSIÇÕES 

 

OBJETO DE 
CONHECIMENTO 

HABILIDADES OBJETO DE 
CONHECIMENTO 

HABILIDADES 

 
4.2.1 Percepção e sensibilidade estética, análise e crítica de produções 
teatrais 
 
4.2.1.3 Análise de cenografia/ambientação/luz:  
• as diferentes formas de criação plástica no espaço cênico e suas 
interlocuções com os outros elementos cênicos. 
 
4.2.1.4 Análise de figurino/adereços/maquiagem: 
• as diferentes formas de caracterização dos personagens e suas 
interlocuções com os outros elementos cênicos. 

Processos de 
criação 

(EF15AR21) 
Exercitar a 
imitação e o faz 
de conta, 
ressignificando 
objetos e fatos e 
experimentando-
se no lugar do 
outro, ao compor 
e encenar 
acontecimentos 
cênicos, por meio 
de músicas, 
imagens, textos 
ou outros pontos 
de partida, de 
forma intencional 
e reflexiva.  

Processos de 
criação 

(EF69AR27) 
Pesquisar e criar 
formas de 
dramaturgias e 
espaços cênicos 
para o 
acontecimento 
teatral, em diálogo 
com o teatro 
contemporâneo.  
 
 
  
 

 
 
 



 

20 

 

ARTE 

4º e 5º períodos avaliativos - 02/08/2021 a 30/12/2021 

 

 Trata-se esta proposição de sugestões para o ensino de Arte na rede municipal de ensino de Juiz de Fora, pensadas para o 4º e o 5º períodos avaliativos, 

em continuidade às orientações já compartilhadas para o 2º e o 3º períodos (1º semestre de 2021).  

 A partir das discussões durante as ações formativas em Arte, promovidas pela Secretaria de Educação por meio do Departamento de Planejamento 

Pedagógico e de Formação (DPPF) e da Supervisão de Projetos de Artes, Cultura e Cidadania (SPAC), identificamos conexões com o planejamento dos 

professores e das professoras da rede: tanto nossas proposições quanto às ações implementadas nas aulas de Arte buscavam dialogar com outros conteúdos 

e com outras linguagens artísticas.  

 Além disso, em tempos de tantos desafios, acreditamos na potência das práticas interdisciplinares, especialmente com o ensino remoto. Assim, 

queremos fortalecer esses ensaios dialógicos entre as diversas áreas do conhecimento por meio de uma proposta na qual possam coexistir as relações 

processuais entre as diversas linguagens. 

 Evidenciamos, com isso, as especificidades de cada linguagem artística, contextualizando, como apresenta a BNCC, a Unidade Temática de nome Artes 

Integradas, que “[...] explora as relações e articulações entre as diferentes linguagens (Artes Visuais, Dança, Música e Teatro) e suas práticas [...]” (BRASIL, 

2017b, p. 197). Destacamos, no entanto, que não se trata de uma proposição polivalente, já que cada linguagem tem suas particularidades e uma formação 

própria. O que pretendemos apontar é a possibilidade potente dos diálogos.  

 Dessa forma, reiteramos o que destacamos nas orientações do texto introdutório do planejamento para o 1º semestre: as proposições sugeridas para 

o ensino de Arte consideram as necessidades e demandas da situação atípica vivida nesse tempo de pandemia e permitem aos/às docentes adaptá-las “de 

acordo com as particularidades dos(as) estudantes e de suas comunidades, assim como dos recursos didáticos disponíveis” (RCRMJF, 2020, p. 266).  

 Além de quadros com as Proposições dialógicas de Artes Visuais, Dança, Música e Teatro, esta Proposta apresenta, também, referências para pesquisa 

(links para acessar textos e vídeos), a fim de potencializar o estudo e a criação em Arte na rede municipal de ensino de Juiz de Fora. 

 Nessa perspectiva, seguimos acreditando que as trocas e as aproximações são essenciais para a construção coletiva das propostas e, portanto, 

reforçamos o convite de participação no Grupo de Estudos Arte e Cultura, assim como nas ações artístico-culturais promovidas pela Secretaria de Educação 

por meio da SPAC/DPPF/SSAPE. 
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4º Período Avaliativo - 02/08/21 a 13/10/21 e 5º Período avaliativo - 14/10/21 a 30/12/21 

PROCESSOS DE CRIAÇÃO E CONTEXTOS E PRÁTICAS - Criação, Construção e Produção Interdisciplinares 

RCFMJF / Arte  
Linguagens artísticas: Artes Visuais, Dança, Música e Teatro  

BNCC   
Linguagens artísticas/Unidades Temáticas: Artes Visuais, Dança, Música, 

Teatro e Artes Integradas 

1º ao 9º ano  1º ao 5º ano  6º ao 9º ano 

Proposições  Objeto de   

conhecimento 

Habilidades  Objeto de   

conhecimento 

Habilidades 

ARTES VISUAIS 

1.2.1.5 Interlocuções entre as artes visuais ou audiovisuais com outras 

linguagens artísticas: performance; happenings; arte conceitual; arte 

pública; arte híbrida; outros.  

DANÇA 

2.2.1.5 Interface da Dança com outras linguagens artísticas: artes plásticas; 

cinema; fotografia; teatro; literatura; performance; outras. 

 

Processos de 

Criação  (EF15AR23) 

Reconhecer e 

experimentar, em 

projetos 

temáticos, as 

relações 

processuais entre 

diversas 

linguagens 

artísticas.  

  

Processos de 

Criação 

(EF69AR32) 

Analisar e 

explorar, em 

projetos 

temáticos, as 

relações 

processuais 

entre diversas 

linguagens 

artísticas.  
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MÚSICA 

3.2.1.6 Possibilidades de interação da música com outras áreas artísticas:* 

*artes plásticas; cinema; fotografia; dança; teatro; literatura; performance; 

outras. 

TEATRO 

4.2.1.6 Leitura e análise da dramaturgia: As relações com a literatura. 

4.2.1.7 Diferenciação das produções teatrais entre si e em interlocução com 

outras linguagens artísticas:* 

*artes plásticas; cinema; fotografia; dança; literatura; música; performance; 

outras. 

Contextos e 

práticas  

(EF69AR31) 

Relacionar as 

práticas 

artísticas às 

diferentes 

dimensões da 

vida social, 

cultural, política, 

histórica, 

econômica, 

estética e ética.  

 

Links de sugestão para apreciação e pesquisa 

Textos 

CARNASCIALI, Juliana. ARTE E VIDA NA PANDEMIA: Do remoto ao motor. Instituto Arte na Escola. Disponível em: 

http://artenaescola.org.br/boletim/materia.php?id=78252. Acesso em: 16 de junho de 2021. 

LORENZETI, Paulo. Estudo sobre casas: formas de habitar a arte. Instituto Arte na Escola, 21/09/2015. Disponível em: http://artenaescola.org.br/relatos-de-

experiencia/relato.php?id=75930. Acesso em: 16 de junho de 2021. 

http://artenaescola.org.br/boletim/materia.php?id=78252
http://artenaescola.org.br/relatos-de-experiencia/relato.php?id=75930
http://artenaescola.org.br/relatos-de-experiencia/relato.php?id=75930
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MACHADO, Marina Marcondes. A Criança é Performer. Revista Educação e Realidade. Disponível em: 

https://seer.ufrgs.br/educacaoerealidade/article/view/11444. Acesso em: 16 de junho de 2021. 

  

RICO, Rosi. A abordagem que propõe integrar todas essas áreas de conhecimento para potencializar as experiências de aprendizagem dos alunos. Revista 

Nova Escola. Disponível em: https://novaescola.org.br/conteudo/18246/entenda-o-que-e-steam-e-como-traze-lo-para-sua-pratica. Acesso em: 16 de junho 

de 2021. 

 

SANTOS, Isabela Fernanda. A PERFORMANCE NA ESCOLA: EVIDENCIANDO LIMITES E POSSIBILIDADES. Revista NUPEART. Disponível em: 

https://www.revistas.udesc.br/index.php/nupeart/article/view/10025. Acesso em: 16 de junho de 2021.  

 

 

Vídeos e propostas práticas 

BALARINE, Roberta; MAGALHÃES, Ricardo; NISHIYAMA, Andressa. Inventários de Convites: O habitar em casa. Disponível em:  

https://www.flipsnack.com/robertabalarini/invent-rio-de-convites-o-habitar-em-casa.html. Acesso em: 16 de junho de 2021. 

CANAL GAROTA GENIAL. Sons e Desenhos – Artes Integradas. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=GGhaqgA-qR0. Acesso em: 16 de junho 

de 2021. 

CANAL VIAGEM PELO MUNDO DA MÚSICA. Musicalização: O passeio de Van Gogh; O bolero de Matisse: timbre ou a cor do som;  Musicalização - 

Paisagens sonoras sobre obras de Tarsila do Amaral; Musicalização  Infantil - Arraiá do Volpi. Disponível em: 

https://youtube.com/channel/UCBQEMZvA76EWT7QfG7ToyKA. Acesso em: 16 de junho de 2021.  

 

REFERÊNCIAS 

Base Nacional Comum Curricular. Brasília: MEC/Secretaria de Educação Básica, 2017. Disponível em: 

<http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf >. Acesso em: 14 junho. 2021. 

https://novaescola.org.br/conteudo/18246/entenda-o-que-e-steam-e-como-traze-lo-para-sua-pratica
https://www.revistas.udesc.br/index.php/nupeart/article/view/10025
https://www.flipsnack.com/robertabalarini/invent-rio-de-convites-o-habitar-em-casa.html
https://www.youtube.com/watch?v=GGhaqgA-qR0
https://youtube.com/channel/UCBQEMZvA76EWT7QfG7ToyKA
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Referencial Curricular da Rede Municipal de Juiz de Fora. Juiz de Fora: PJF/Secretaria de Educação, 2020. Disponível em: 

<https://www.pjf.mg.gov.br/secretarias/se/escolas_municipais/curriculos/arquivos/2020/arte.pdf>. Acesso em: 16 de junho 2021. 
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