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APRESENTAÇÃO 
 
 

Este currículo é o resultado do debate e do trabalho dos profissionais da rede 
municipal de educação de Juiz de Fora.   
 
Desde a implantação do ensino fundamental de 9 anos e com as novas definições 
para a Educação Infantil, impôs-se como fundamental a necessidade de elaborar o 
currículo da rede municipal, num processo simultâneo de valorização e divulgação 
das ideias e do trabalho realizado por vários profissionais em diferentes escolas.  
 
A existência de documentos de referência, que são utilizados pelos professores em 
todas as etapas do Ensino Fundamental, Educação Infantil e EJA, constitui a base 
para o desenvolvimento de muitas experiências, cujos resultados são a eles 
incorporados, num movimento contínuo de alimentação, enriquecimento e 
fortalecimento das concepções e abordagens estabelecidas no processo de ensino e 
aprendizagem. 
 
A elaboração do currículo da rede municipal de Juiz de Fora foi organizada por uma 
equipe que acredita profundamente na construção coletiva dos fundamentos do 
trabalho, assim como na necessidade de se manter o debate continuado em torno 
das questões educacionais.  
 
Dessa forma, com o apoio de consultores da UFJF, UFF e Colégio de Aplicação 
João XXIII, foram constituídas equipes de trabalho por área de conhecimento para a 
elaboração de um primeiro documento a ser discutido no I Seminário do Currículo, 
em 2010. Participaram do Seminário mais de 500 profissionais entre diretores, 
coordenadores pedagógicos e professores. Os grupos se formaram em torno dos 
temas e discutiram o documento com as equipes coordenadoras de cada área.  
 
O Seminário produziu um documento modificado pelo debate que foi encaminhado 
para todas as escolas da rede para ser discutido por todos. A Secretaria de 
Educação sugeriu um cronograma de discussão que aproveitava os momentos de 
reunião pedagógica, mas cada escola pode organizar sua própria forma de realizar a 
atividade. Os coordenadores pedagógicos foram os articuladores das discussões 
nas escolas após terem participado de um seminário específico, quando se 
aprofundaram no estudo dos documentos preliminares de todas as áreas. 
 
As ideias, dúvidas, sugestões e críticas resultantes do debate realizado nas escolas 
foram encaminhadas à Secretaria de Educação para subsidiarem um novo processo 
de elaboração dos documentos. O II Seminário do Currículo, em 2011, apresentou 
os novos documentos aos participantes e iniciou o debate sobre as formas mais 
eficazes para que eles pudessem ser verdadeiramente incorporados ao trabalho dos 
professores e das escolas. 
 
Durante o ano de 2012 algumas áreas avançaram na discussão da prática 
pedagógica com base no novo currículo. Foram criados grupos de estudo, 
presenciais e à distância, discussões regionalizadas com professores e um 
seminário interno com os profissionais da Secretaria de Educação e as equipes 
especialistas. 



 

 
Esse processo encerrou-se no final do mês de outubro de 2012, quando foi realizado 
o III Seminário do Currículo e consolidados os documentos para publicação.  
 
Temos certeza de que o investimento valeu a pena. Porém, é preciso que o currículo 
seja a base e a sustentação do Projeto Político-Pedagógico da escola. Não o 
abandonem na estante da escola. Ele é um instrumento vivo que se modifica 
constantemente com o processo de desenvolvimento da prática pedagógica que ele 
próprio desencadeia e inspira.  
 
Que esse processo marque a inauguração de um novo tempo na rede municipal de 
Juiz de Fora. Mais produtivo, mais gratificante e mais feliz.  
 
 

Professora Eleuza Maria Rodrigues Barboza 
 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

INTRODUÇÃO  

 
 
Concepções orientadoras 

 

 

 A função central deste documento – que está baseado nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais/PCN de Arte (1997, 1998, 2006), na Proposta Curricular/Arte 

da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (2005) e na Proposta 

Curricular da Secretaria Municipal de São Paulo (2007) – é oferecer diretrizes 

orientadoras para o ensino de Arte na rede municipal de Juiz de Fora. Não pretende 

ser um documento prescritivo e inflexível, no entanto objetiva apresentar pontos 

importantes, considerados indispensáveis para o que, hoje, se espera de um 

ensinar/aprender significativo em Arte.  

 As propostas de um ensino de Arte mais atualizadas estão ancoradas nos 

códigos das linguagens e suas interlocuções, na diversidade, na 

interdisciplinaridade, na diferença, nas relações entre cognição e sensibilidade, em 

fazeres e saberes próprios da Arte.  

 A compreensão dessas propostas e das relações que podem ser 

estabelecidas entre elas fundamenta as práticas docentes conduzindo o ensino de 

Arte a ocupar o lugar de saber indispensável à formação humana. O que significa 

aliar o conhecimento Arte a um ensino que preze por condutas e valores mais 

democráticos, baseados no multiculturalismo, nas crenças, nas questões sociais, 

étnicas, de gênero, no respeito à cultura local e universal, nos diversos saberes, 

incluindo as novas tecnologias.  

 Ao se aprofundar nas concepções supracitadas, numa reflexão mais apurada 

sobre seus significados e sentidos, inicia-se uma trajetória rumo à atualização da 

prática pedagógica em Arte. Essa atualização prima pela aliança entre teoria e 

prática, o que conduz à superação de paradigmas do passado – pura manualidade, 

espontaneísmo, utilização de modelos estereotipados (mimeografados ou 

fotocopiados), planejamento direcionado a datas comemorativas, ensino 

descontextualizado, atitude polivalente1 – e permite a construção de uma nova 

                                                
1 É bom lembrar que o conceito de interdisciplinaridade não é o mesmo que polivalência, visto que o 
último obriga o/a docente a dar conta de várias áreas de conhecimento (artes visuais, teatro, música e 



 

mentalidade a partir de reflexões contemporâneas no campo da Arte-Educação.  

 A atitude diferenciada, necessária às mudanças propostas, requer outro olhar 

sobre os espaços e tempos para o ensino de Arte e, também, sobre a formação 

docente. Tais mudanças precisam, pois, estar respaldadas no PPP (Projeto Político-

Pedagógico) de cada escola. 

As salas tradicionais não comportam as ações pedagógicas específicas da 

Arte, visto que as últimas são dinâmicas e multifuncionais, exigindo materiais 

diversos e outros modos de aprendizagem, devido ao seu caráter processual, 

construtivo e criativo. As salas-ambiente permitem a professores/as e alunos/as a 

utilização de recursos didáticos variados que proporcionam combinações estéticas e 

produções artísticas em coerência com as abordagens sugeridas. Quanto ao tempo 

dedicado ao ensino de Arte, pode haver uma maior flexibilidade na organização do 

módulo-aula.  

Vale ressaltar que todas as sugestões de mudança exigem dos/as docentes 

competências, habilidades e conhecimentos que necessitam ser nutridos pela 

formação continuada. Isso abrange a participação em grupos de estudos, palestras, 

oficinas, congressos, seminários, vivências culturais, experiências de produção 

artística, que constituem, em suma, uma autoformação desejável na atualidade.  

 À medida que cada professor/a investe e cuida de seu ofício, garante sua 

identidade profissional, enquanto constrói um percurso docente mais qualificado, 

que reverbera nos processos de aprendizagem nas salas de aula. 

 

 

Objetivos gerais do Ensino de Arte 
 

 Reconhecer a Arte como área de conhecimento.  

 Estudar os fundamentos das linguagens, códigos e tecnologias aplicadas às 

artes.  

 Promover experiências significativas através do conhecer, fazer, apreciar e 

criticar em Arte.  

 Dar acesso às mais diversas manifestações artísticas e culturais.  

 Valorizar a produção: de artistas mulheres e homens, do passado e do 
                                                                                                                                                   
dança) durante o ano letivo, gerando reducionismo e fragmentação dos assuntos/temas.  
 



 

presente, local, nacional e internacional. 

 

 

Critérios de seleção das proposições 
 

O ensino de Arte precisa contemplar um conjunto de atividades sistemáticas, 

cuidadosamente planejadas, em torno das quais proposições e métodos se articulam 

em formatos cíclicos multidirecionais. Ou seja, as atividades precisam buscar formas 

de o conhecimento ser visto como uma rede de significados em processo de 

transformação, que prevê desdobramentos. A cada nova interação, ramificações se 

abrem e novas relações se estabelecem tanto para alunos quanto para professores. 

As expectativas de aprendizagem vão se ampliando ao mesmo tempo em que os 

temas/assuntos vão alcançando níveis de complexidade maiores e mais profundos.  

 Cada professor/professora, a partir de uma escolha criteriosa das proposições 

– na(s) linguagem(ns) que domina –, define os “elementos básicos” que serão 

considerados os fundamentos curriculares. Sobre estes são erigidos 

desdobramentos de conhecimentos cada vez mais complexos, que exigirão a 

reorganização dos tempos necessários aos processos de ensinar e aprender.  

Na seleção desses conhecimentos é preciso levar em consideração os 

estudantes, a comunidade e os recursos didáticos. O grupo de estudantes é 

composto por sujeitos sócio-histórico-culturais, os quais se constroem, também, a 

partir de suas autorias (ou seja, são produtores e reprodutores de conhecimento), 

fazendo parte de uma comunidade. Os recursos didáticos disponíveis precisam ser 

apropriados, bem como solicitada a aquisição de outros que se façam necessários.  

 Vale ressaltar, ainda, como critério, a relevância social e cultural dos 

referenciais artísticos utilizados, assim como sua contribuição para uma formação 

calcada no conhecer, no apreciar, no criticar e no fazer. 

 

Alguns critérios de seleção das proposições: 

 que possibilitem que os quatro eixos da aprendizagem – o fazer, o apreciar, o 

conhecer e o criticar – possam ser realizados com grau crescente de 

elaboração e aprofundamento;  

 que favoreçam a compreensão da arte como conhecimento e cultura, como 

expressão e comunicação;  



 

 que provoquem os/as alunos/as como produtores/as e apreciadores/as;  

  que apresentem a diversidade das formas de arte e concepções estéticas 

locais, nacionais, internacionais, de artistas mulheres e homens, do passado 

e do presente;  

 que enfoquem a multiculturalidade (valorização de várias culturas, etnias, 

diversidade brasileira);  

 que visem à formação de público e à valorização da apreciação coletiva.  

 

 

Processos avaliativos 
  

 Avaliar, segundo os PCN (1998, p. 53), “é uma ação pedagógica guiada pela 

atribuição de valor apurada e responsável [...]” das propostas lançadas durante as 

aulas. Essa tarefa é comumente realizada pelo/a docente em face à participação e 

realização do/a educando/a. É importante que o/a aluno/a possa também participar 

desse processo, que não seja de responsabilidade única do/a docente. Além disso, é 

necessário desabilitar métodos exclusivamente quantitativos, de caráter punitivo.  

Para avaliar, o/a professor/a precisa conhecer as maneiras como as 

proposições de Arte podem ser assimiladas pelos estudantes, em cada momento de 

sua escolaridade; ao mesmo tempo, ter flexibilidade para lidar com a coexistência de 

distintos graus de aprendizagem numa mesma turma. Ou seja, é preciso afinar uma 

observação criteriosa no sentido lato, mais abrangente do percurso escolar dos/as 

estudantes e uma observação criteriosa no sentido stricto, que se ocupará das 

especificidades de cada aluno/a em relação aos conhecimentos de Arte estudados.  

Outras considerações são também importantes, como o grau de interesse, 

envolvimento e participação dos/as estudantes nas propostas didáticas, em que 

cabe o reconhecimento dos limites e avanços em escala pessoal.  

É imprescindível, nessa etapa, a clareza dos objetivos, das habilidades que 

se quer desenvolver, associada à adequação das estratégias didáticas empregadas. 

Cabe ao/à professor/a cuidar para que as atribuições de valor (sejam elas numerais, 

letras ou conceitos) estejam coerentes com as propostas e oportunidades dadas à 

aprendizagem.  

Vale ressaltar a importância da avaliação processual, aquela que se faz ao 

longo do processo de aprendizagem e não como um fim em si mesmo. Assim o/a 



 

docente precisa estipular momentos para avaliar, mesmo que a proposta não tenha 

se finalizado.  

A avaliação formativa visa envolver docentes e discentes na construção do 

conhecimento, como partícipes da ação de avaliar, podendo ser obtidos resultados 

quantitativos e/ou qualitativos. 

 

A avaliação formativa é constituída pelos aspectos: 

 instrumental – referente ao desenvolvimento e domínio do fazer artístico; 

 atitudinal – referente à intencionalidade, ao envolvimento e participação nas 

atividades; 

 conceitual – referente aos conceitos construídos (semântica, glossário, e 

outros); 

 comportamental – referente às alterações no comportamento; 

 factual – referente aos fatos sócio-históricos, artístico-estéticos e culturais 

apreendidos. 

 

 As estratégias de avaliação podem variar e se alternar, bem como serem 

definidas pelo/a docente de acordo com seu planejamento, disponibilidade e 

infraestrutura física (materiais, espaços e tempos) que a escola oferece. 

 Mas vale ressaltar que a sala-ambiente proporciona ao docente e ao 

estudante uma integração maior, permitindo maior critério e coerência nos processos 

avaliativos, o que garante um ensinar/aprender significativo e de qualidade. 

 

 Algumas sugestões de estratégias para avaliação:  

 portfólio – arquivo individual, registro das produções e pesquisas (impresso 

ou digital, em pasta, caixa, cd, etc.); 

 diário de bordo – caderno de anotações, gravador ou câmera para o registro 

das reflexões,  interesses, observações, sentimentos, etc. do/a aluno/a; 

 entrevista – preferencialmente gravadas pelo/a docente; 

 relato – oral, escrito ou gravado (autoavaliação); 

 aferições conceituais e de termos – questionários, testes aplicados que 

verificam o domínio do vocabulário e os termos da área; 

 apresentações (individuais ou em grupo) de trabalhos; 



 

 produções artísticas – as resultantes das propostas feitas ao longo das 

aulas (única ou uma série de produções); 

 relatórios descritivos (individuais ou em grupo). 

 
 

A seguir serão apresentadas as propostas curriculares para as quatro áreas 

artísticas – Artes Visuais, Dança, Música e Teatro – e suas respectivas proposições. 

É importante frisar que o/a profissional precisa conduzir suas ações docentes 

segundo sua formação. Isso significa que o/a docente NÃO É OBRIGADO/A a 

trabalhar as quatro linguagens. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



 

1 ARTES VISUAIS 

 

 

A imagem tem uma inserção cada vez maior na vida cotidiana. Imagens nos 

são apresentadas e reapresentadas a todo o momento, num misto de criação, 

apropriação e recriação. Nesse contexto, é importante desenvolver a competência 

de saber olhar e analisar imagens, para que se possa, ao produzi-las, gerar 

significados tanto para o/a autor/a quanto para quem vai apreciá-la. Nesse sentido, é 

preciso conhecer a produção artística visual já existente, tanto a internacional quanto 

a nacional, a regional e a local, a da comunidade e aquelas produzidas pelos 

próprios alunos e alunas.  

 Os modos de produção e de conhecimento nas artes visuais são bastante 

diversificados. Dos meios eletrônicos aos tradicionais, há uma grande variedade de 

possibilidades a serem exploradas e usadas. Construir conhecimentos a partir deles 

é uma das formas que auxiliam a inserção do/a aluno/a no contexto contemporâneo 

de produção, compreensão estética e recepção visual, aliando o pensamento crítico 

ao pensamento artístico.  

 

 

1.1 Proposições  
 
 

 A lista apresentada abaixo, que não se faz esgotada, indica proposições 

artísticas que poderão ser utilizadas pela/o docente em suas aulas. NÃO É 

OBRIGATÓRIO utilizar todas as formas de expressão, entretanto é preciso ressaltar 

a importância da ampliação do repertório artístico e cultural do alunado ao longo dos 

anos de escolaridade. 

 
Pintura, escultura, desenho, gravura, objetos, cerâmica, instalações, arte conceitual, cestaria, entalhe, 

fotografia, artes gráficas, história em quadrinhos, charge, animação, montagem, tapeçaria, tecelagem, 

móbile, mosaico, colagem, happening, estamparia, cinema, televisão, vídeo, performance, design, 

arte em computador, multimídia, videoclipe, grafite, ilustração, modelagem, bordados, entre outras. 

 
 



 

1.2 Proposta Curricular de Artes Visuais 

 
 
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;  

 estudo dos próprios trabalhos; 

 estudo da arquitetura, patrimônio artístico-cultural material e imaterial; 

 visita a espaços culturais com exposições; 

 encontro com artistas; 

 visita a locais de trabalho de artistas; 

 áreas de atuação do artista; 

 outros.  

 

1.2.1.2 Pensamento crítico a partir de imagens artísticas ou midiáticas: 

 

 análise oral ou escrita das produções de artistas de períodos diversos; 

 exibição e debate de filmes, vídeos, curtas metragens e clips; 

 exibição e debate sobre propagandas de TV, revista, jornal e outras mídias; 

 Estudos comparativos entre obras, artistas, movimentos e outros;  

 outras. 

 

1.2.1.3 Formulações de críticas pessoais fundamentadas sobre artistas, obras, 

movimentos, e outros: 

 

 produção de textos orais; 

 produção de textos escritos; 



 

 produção de mídias; 

 seminários e debates;   

 outros.  

 

1.2.1.4 Elementos de obras de artes visuais:  
 

 elementos da linguagem: ponto, linha, forma, textura, ritmo, equilíbrio, espaço, 

cor e outros; 

 aspecto conceitual das produções: questões políticas, étnicas, sociais, 

religiosas e outros; 

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

movimentos e outros. 

 

1.2.1.5 Interlocuções entre as artes visuais ou audiovisuais com outras linguagens 

artísticas: 
 

 performance; 

 happenings; 

 arte conceitual;  

 arte pública; 

 arte híbrida; 

 outros. 

 

1.2.1.6 Vocabulário apropriado para análise de obras/imagens:  
 

 glossário. 

 

 

1.2.2 Estudo dos movimentos artísticos em diferentes épocas e culturas 

 

 

1.2.2.1 Identificação e contextualização de produções artísticas: 

 



 

 apresentação das fichas técnicas das obras (artista, título, técnica, medidas, 

coleção, data de execução); 

 localização histórica das produções utilizadas como referencial (tempo, local, 

contexto político e social, ideologias, etc.). 

 

1.2.2.2 Relações entre obras de diferentes épocas históricas e culturas: 

 

 estudos comparativos por semelhanças; 

 estudos comparativos por antagonismos.  

  

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: 

 

 que envolvam identificação e utilização de termos (bidimensional, simetria, 

cores contrastantes, primeiro plano, close, etc.); 

 de técnicas (colagem, aquarela, mosaico e outras); 

 de materiais artísticos (papéis, lápis, terra, réguas, compasso, argila, 

computador e outras). 

 

1.2.3.2 Elementos estruturais: 

 

 exercícios teóricos e práticos dos elementos da linguagem (ponto, linha, 



 

forma, textura, etc.) e seus aspectos conceituais. 

 

1.2.3.3 Princípios de cor-luz e cor-pigmento: 

 

 teoria das cores; 

 simbologia das cores; 

 as cores nas diversas culturas; 

 as cores na comunicação visual;  

 outros. 

 

 

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; 

 exercícios em técnicas secas; 

 exercícios em técnicas molhadas.  

 

 
1.2.5 Organização e difusão: 
 
 



 

 de imagens e textos a partir de pesquisas (sobre artistas, tendências, 

eventos, etc.); 

 de produções pessoais em cadernos, CDs, blogs, pastas, etc.;  

 participação em exposições, mostras e redes sociais. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2 DANÇA 

 

 

A dança se estrutura em um conjunto de movimentos complexos como um 

pensamento que se organiza motoramente. É constituída de movimentos visíveis e 

não visíveis em um contínuo, cuja ligação se torna imperceptível ao olhar. A dança 

nasce da pesquisa em movimento, a partir da experiência, da improvisação, da 

interação, da criação, considerando o funcionamento e as atitudes do corpo em si. A 

dança é a experiência do corpo em movimento com o espaço, o tempo, o peso e o 

fluxo, dentro de uma cinesfera pessoal que acontece no espaço/lugar. 

Ao se tratar do ensino da dança na escola é necessário considerar que 

crianças e adolescentes se comunicam corporalmente e necessitam, em suas 

diversas fases, entrar em contato com atividades que priorizem a organização do 

movimento como linguagem e como forma de habitar o mundo.  

No estudo do organismo humano, não é possível considerar o corpo sem 

movimento. As ciências cognitivas afirmam que é o movimento que dá ignição para a 

elaboração do pensamento. O corpo que dança está em constante transformação, 

trocando informações, construindo mapas, imagens e o pensamento incorporado. É 

o corpomídia descrevendo os processos comunicativos e cognitivos estabelecidos 

pelo corpo em movimento.  

Em uma visão contemporânea, a dança é uma arte que interfaceia com as 

mais diversas linguagens e que se coloca nos vários lugares. Enfatizamos a 

necessidade da sua presença na escola, oportunizando aos alunos/as conhecerem 

e experienciarem a dança nas suas mais diversas formas de existência. A arte da 

dança na escola pode interferir nas formas de comunicação, de percepção do 

mundo e no desenvolvimento da cognição. 

 
 
2.1 Proposições  
 

 

A lista apresentada a seguir, que não se faz esgotada, indica proposições 

artísticas que poderão ser utilizadas pela/o docente em suas aulas. NÃO É 

OBRIGATÓRIO utilizar todas as formas de expressão, entretanto é preciso ressaltar 



 

a importância da ampliação do repertório artístico e cultural do alunado ao longo dos 

anos de escolaridade. 

 
Pesquisa em movimento, improvisação, temas básicos para o movimento, dança contemporânea, 

moderna, de rua, afro, indígena, de salão, popular, circular, jazz, balé clássico, balé moderno, 

performance, intervenção, videodança, dentre outras. 

 

 

2.2 Proposta curricular de Dança 

 

 
2.2.1 Percepção e sensibilidade estética, análise e crítica de produções 
coreográficas 

 

2.2.1.1 Relações entre análise estético-formal, pensamento artístico, 

contextualização e identidade pessoal: 

 

• estudo da obra e vida de artistas; 

• estudo diante do produto artístico, ou seja, analisar trabalhos coreográficos 

diversos; 

• estudo dos próprios trabalhos;  

• estudo dos espaços arquitetônico, patrimônio artístico-cultural material e 

imaterial;  

• visita a espaços culturais com apresentações e exposições;  

• encontro com artistas; 

• visita a locais de trabalho de artistas; 

• áreas de atuação do artista; 

• outros.  

 

2.2.1.2 Pensamento crítico a partir de trabalhos coreográficos:  

 

• análise oral ou escrita das produções de artistas de períodos diversos;  

• exibição e debate de vídeos, videodança e fotos; 

• estudos comparativos entre obras, artistas, movimentos e outros;  



 

• outros. 

 

2.2.1.3 Formulações de críticas pessoais fundamentadas sobre artistas, obras, 

movimentos, e outros: 

 

• produção de textos orais;  

• produção de textos escritos; 

• produção de mídias; 

• seminários e debates; 

• outros.  

 

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.  

 

2.2.1.5 Interface da dança com outras linguagens artísticas: 

 

• artes plásticas; 

• cinema; 

• fotografia; 

• teatro; 

• literatura; 

• performance; 

• outras.  

 

2.2.1.6 Reconhecimento das relações entre os diversos segmentos que envolvem a 

produção de espetáculo de dança:  

 



 

• bailarinos, coreógrafos, cenógrafo, figurinista, iluminador, sonoplasta, 

cabeleireiro, maquiador, outros. 

 

 

2.2.2 Estudo dos movimentos artísticos em diferentes épocas e culturas 

 

 

2.2.2.1 Identificação e contextualização de produções artísticas: 

 

• apresentação das fichas técnicas das obras coreográficas (artista, título, técnica, 

direção, outros.); 

• localização histórica das produções utilizadas como referencial (tempo, local, 

contexto político e social, ideologias, outros.). 

 

2.2.2.2 Relações entre obras de diferentes épocas históricas e culturas: 

 

• o percurso da dança nas diferentes épocas e as relações estabelecidas; 

• estudos comparativos por semelhanças; 

• estudos comparativos por antagonismos.  

 

2.2.2.3 Relações e análises de diferentes processos de criação: 

 

• apresentação e discussão de produções técnicas variadas (balé clássico e 

improvisação, videodança e jazz, outros.); 

• apresentação e discussão de poéticas artísticas.  

 

2.2.2.4 Pensamento crítico a partir de imagens artísticas ou midiáticas: 

 

• análise oral ou escrita das produções de artistas de períodos diversos;  

• estudos comparativos entre obras, artistas, movimentos, dentre outros;  

• outras. 

 

 

2.2.2.5 Formulações de críticas pessoais fundamentadas sobre artistas, obras, 



 

movimentos, e outros: 

 

• produção de textos orais; 

• produção de textos escritos; 

• produção de mídias; 

• seminários e debates; 

• outros.  

 

 

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 colegas; 

• pesquisa das ações corporais básicas (torcer, pressionar, chicotear, socar, 

flutuar, deslizar, pontuar, sacudir), de suas qualidades de esforço e derivações; 

• exercícios teóricos e práticos sobre movimentos cotidianos dos colegas, dos 

familiares, de transeuntes, da comunidade escolar, dentre outros; 

• pesquisa dos movimentos coreográficos de apresentações de grupos locais e de 

outras localidades – in loco ou em vídeo; 

• percepções dos movimentos observados nos tópicos anteriores e como se 

relacionam individualmente ou em conjunto, nas vivências cotidianas e em 

construções coreográficas; 

• outros. 

 

2.2.3.2 Relação dos elementos da linguagem nas mais diversas danças: 

 

• do espaço – em relação ao espaço do ambiente de trabalho, em relação aos 

objetos; em relação ao corpo do outro, em relação ao próprio corpo;  

• dos espaços – dos ambientes, da natureza, da cidade, os espaços 

arquitetônicos, as diferenças entre as comunidades, dentre outros - relacionar o 

corpo nesses contextos; 

• dos conceitos de grande e pequeno; longe e perto; alto, médio e baixo, tendo 



 

como princípio para a pesquisa o corpo;  

• estudo dos planos – sagital, horizontal e vertical, a partir do conhecimento do 

corpo; 

• do tempo individual de cada um e as variações de velocidade em relação a esse 

tempo individual como: mais rápido e mais lento;  

• da velocidade de tempo concebida na natureza, nas comunidades, no centro da 

cidade, na escola, no ambiente familiar – relacionar com os diversos horários (ex.: 

dia/noite, manhã/tarde, horário de maior e menor fluxo, dentre outros), experienciar o 

corpo nesses contextos; 

• do peso do corpo estabelecendo conexões entre o leve e o forte;  

• do peso de objetos e de materiais diversos – relacionar com o peso do corpo; 

• do fluxo do movimento em momentos contínuos ou interrompidos;  

• o acontecimento da ação a partir do espaço, tempo, peso e fluxo; 

• estudo da atitude; 

• estudo do gesto; 

• estudo dos movimentos de sombra;  

• estudo das atitudes mentais que precedem a ação;  

• estudo de harmonia do movimento; 

• dentre outros. 

 

2.2.3.3 Pesquisa sobre espaços cênicos, registro, escrita e vocabulário de dança:  

 

• espaços cênicos existentes na cidade; 

• espaços que podem tornar-se cênicos para as apresentações de dança;  

•  maneiras de se registrar a dança; 

•  processos de escrita da dança – labanotation e motif;  

•  vocabulário dos códigos de dança em seus diversos estilos;  

• outros.  

 

 

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; 

• interpretação de coreografias em diversos estilos: estudo e interpretação de 

construções coreográficas já existentes dos diversos estilos de dança. 

 

 

2.2.5 Organização e difusão 

 

 

•  Vivências e experimentações de apresentações das construções coreográficas 

em vários espaços como: na escola, no bairro, em festividades da comunidade, em 

eventos organizados na cidade, em outras escolas e instituições, dentre outras. 

• Organização de imagens, textos e vídeos a partir de pesquisas (dançarinos/as, 

coreógrafos/as, espetáculos) e produções pessoais. 

• Confecção de portfólios e diários de bordo (impresso ou digital). 

• Outros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 MÚSICA  

 

 

 Desde o século passado, a música está incluída na prática escolar, mas com 

diferentes tendências e enfoques. Podemos afirmar que, como uma forma de 

conhecimento, possibilita modos de percepção e expressão únicos. Assim, a 

educação musical, consciente desse papel na cultura escolar, contribui para a 

ampliação do universo sonoro do estudante, incorporando músicas de diferentes 

formas, épocas e propostas.  

 A educação musical, como elemento integrante da formação do indivíduo, 

atinge direta ou indiretamente a todos, contribuindo para o desenvolvimento da 

sensibilidade e possibilitando o aprimoramento do senso estético. Para isso é 

importante que o aluno vivencie atividades musicais diversas, geradoras de 

questionamentos, incluindo apresentações, shows, concertos, recitais, palestras, 

vídeos e outros. Além disso, que seja estimulado a pesquisar sobre música nas 

diversas localidades escolares, estabelecendo vínculos com músicos locais e 

profissionais ligados à música, promovendo aproximações culturais, demonstrando 

perspectivas de mercado e produção musical, estimulando a formação de novos 

profissionais. E, finalmente, que o aluno desenvolva sistematicamente conceitos e 

habilidades musicais através da criação, realização e apreciação de obras musicais 

e de conteúdos significativos adequados à realidade escolar.  

 Não se trata de fazer dessa proposta curricular uma prescrição para a prática 

institucional, com conteúdos e normas rígidas. Ressaltamos, porém, o quanto se faz 

necessária a contínua reflexão e, para isso, a participação do professor é 

fundamental. Os programas devem ser compatíveis com a realidade da escola, 

contudo o professor tem o papel de observar, questionar, analisar, opinar e avaliar 

constantemente os resultados com o objetivo de promover as mudanças necessárias 

para a manutenção de uma educação com qualidade.  

 

 

3.1 Proposições  

 

 

 A lista apresentada a seguir, que não se faz esgotada, indica proposições 



 

artísticas que poderão ser utilizadas pela/o docente em suas aulas. NÃO É 

OBRIGATÓRIO utilizar todas as formas de expressão, entretanto é preciso ressaltar 

a importância da ampliação do repertório artístico e cultural do alunado ao longo dos 

anos de escolaridade. 

 

Musicalização, flauta, violão, percussão, voz, coral, teclado, prática de conjunto e outros.  

 

 

3.2 Proposta curricular de Música 

 

 

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. 

 

3.2.1.2 Sons ambientais até tecnologia sonora:  

 

• sons de aparelhos elétricos e eletrônicos;  

• sons da natureza; 

• sons dos animais;  

• sons do corpo. 

 

 



 

3.2.1.3 Sons de diversos sistemas musicais:  

 

• modal; 

• tonal; 

• atonal;  

• outros.  

 

3.2.1.4 Instrumentos musicais convencionais e funções em conjuntos musicais: 

 

• orquestra (cordas, madeiras, metais, percussão); 

• bandas marciais; 

• bandas populares;  

• bandas de Jazz; 

• grupo de Choro;  

• conjunto de Samba;  

• outros.  

 

3.2.1.5 Instrumentos não convencionais e efeitos sonoros obtidos 

 

3.2.1.6 Possibilidades de interação da música com outras áreas artísticas 

 

3.2.1.7 Usos e funções da música no cotidiano: 

 

• música como lazer; 

• entretenimento; 

• profissão; 

• devoção; 

• terapia; 

• outros.  

 

 

3.2.2 Estudos musicais em diferentes épocas e culturas 
 
 



 

3.2.2.1 Relações entre música, sua contextualização, pensamento artístico e 

identidade cultural: 

 

• música árabe, alemã, japonesa, brasileira, cubana, flamenca, primitiva e outras. 

 

3.2.2.2 Conhecimento e argumentação sobre várias produções musicais com senso 

crítico e fundamentado. 

 

3.2.2.3 Conhecimento e reconhecimento dos diversos procedimentos 

composicionais utilizados pelo ser humano, em sua trajetória histórica, até os dias de 

hoje, contextualizando criticamente os estilos de época.  

 

 

3.2.3 Discurso, estrutura e composição 

 

 

3.2.3.1 Reconhecimento de formas musicais tradicionais e da atualidade:  

 

• samba; 

• jazz; 

• choro;  

• rock; 

• hip hop;  

• funk; 

• outros. 

 

3.2.3.2 Identificação dos parâmetros musicais, gêneros, sonoridades, dinâmica, 

texturas, dentre outros. 

 

3.2.3.3 Conhecimento das relações harmônicas, melódicas e formais em trabalhos 

consagrados e na própria produção.  

 

3.2.3.4 Conhecimento dos elementos da acústica básica:  

• propagação sonora;  



 

• relações material-som, tamanho-som; 

• outros.  

 

3.2.3.5 Utilização de registros gráficos convencionais e não convencionais:  

 

• sinais, códigos, símbolos, leitura, escrita. 

 

3.2.3.6 Identificação da relação entre espaço, tempo, ritmo e movimento nas 

produções musicais. 

 

3.2.3.7 Reconhecimento das influências de estilos na atualidade. 

 

 

3.2.4 Domínio do discurso musical 

 

 

3.2.4.1 Possibilidades da expressão musical:  

 

• vocal; 

• instrumental;  

• corporal; 

• vocal/corporal; 

• outros. 

 

3.2.4.2 Desenvolvimento de habilidades:  

 

• corporais; 

• vocais; 

• instrumentais. 

 

3.2.4.3 Interpretação de músicas vocais e/ou instrumentais. 

 

3.2.4.4 Realização de improvisação musical, em conjunto ou individual. 

 



 

3.2.4.5 Realização de arranjos e recriação.  

 

3.2.4.6 Criação/ Produção de sons a partir de diversos materiais.  

 

3.2.4.7 Audição das criações sonoro-musicais do grupo.  

 

 

3.2.5 Organização e difusão 

 

 

3.2.5.1 Pesquisa sobre música e músicos:  

 

• mercado de trabalho; 

• produção musical; 

• profissionais da música.  

 

3.2.5.2 Participações em apresentações que envolvam música: 

 

• música ao vivo; 

• gravações; 

• outras manifestações com música. 

 

3.2.5.3 Relacionamento, agrupamento e organização de áudios e textos a partir de 

pesquisas sobre músicos, musicistas, cantoras, cantores, maestros, maestrinas, 

corais, orquestras, bandas e grupos musicais.  

 

3.2.5.4 Relato das produções pessoais.  

 

 

 

 

 

 

 



 

4 Teatro  

 

 

Desde seus primórdios a humanidade tem necessidade de manifestar suas 

conquistas, medos, angústias e alegrias. E dentre as diversas maneiras encontradas 

pelo homem para exprimir suas certezas e dúvidas, o teatro surge como forma de 

expressão altamente significativa, já que intrinsicamente é uma linguagem de 

interlocução e/ou apropriação de outras linguagens.  

Neste sentido, além do corpo/presença física dos sujeitos – atores e 

espectadores – fenômeno único e insubstituível, estão também presentes elementos 

de artes visuais, de música, de literatura e de dança (cenografia/ambientação, 

figurino, sonoplastia, iluminação, expressão corporal e outros). De modo que o teatro 

oportuniza de forma privilegiada a interdisciplinaridade, a interculturalidade e a 

interlocução com todos os outros conteúdos do Ensino Fundamental.  

São elementos teatrais: personagens, espaço cênico, ação dramática, 

roteiro/enredo/texto dramático, cenografia/ambientação, iluminação, sonoplastia, 

figurino e adereços, entre outros.  

Os objetos culturais da linguagem teatral são os espetáculos e seus 

respectivos elementos, materiais e imateriais e compreendem, além de 

improvisações e encenações em diferentes contextos, o ambiente da mídia. Assim, 

sob enfoque diferenciado, programas de rádio e televisão, filmes e vídeos (inclusive 

publicitários) também fazem parte da linguagem teatral.  

Dessa forma, a criação de um currículo que valorize o teatro como linguagem 

artística – com suas especificidades – e que norteie o trabalho do professor, tanto 

nos estudos teóricos quanto na sua prática, precisa contemplar as diversas 

possibilidades de intervenção, por parte do professor, e de apropriação, por parte 

dos alunos.  

A contribuição que se pretende, pois, com esta proposta é dar voz, corpo, 

expressão e sentido às diversas possibilidades de trabalhar com o teatro na escola, 

o que se verifica ser de fundamental importância na prática dessa linguagem 

artística no cotidiano escolar. 

 
4.1 Proposições 

 



 

A lista apresentada abaixo, que não se faz esgotada, indica proposições 

artísticas que poderão ser utilizadas pela/o docente em suas aulas. NÃO É 

OBRIGATÓRIO utilizar todas as formas de expressão, entretanto é preciso ressaltar 

a importância da ampliação do repertório artístico e cultural do alunado ao longo dos 

anos de escolaridade. 

 
Jogos dramáticos, jogos teatrais, expressão corporal, expressão facial, expressão vocal, teatro de 

bonecos, teatro de sombras, happening, performance, máscara, dramaturgia, cenografia, sonoplastia, 

figurino, adereços, iluminação, produções em que se articulam imagens, movimentos, espaço, tempo, 

textos, som, luz. 

 

 

4.2 Proposta curricular de Teatro 

 

 

4.2.1 Percepção e sensibilidade estética, análise e crítica de produções teatrais 

 

 

4.2.1.1 Observação e análise de espaços cênicos: 

 

• edifícios teatrais; 

• a arena e a semiarena; 

• a “carroça” (saltimbancos e mambembes); 

• a rua; 

• o palco à italiana; 

• espaços alternativos;  

• especificidades do espaço cênico para teatro de bonecos e de sombra em suas 

várias vertentes. 

 

4.2.1.2 Observação e análise de gestos e movimentos: 

 

• gestos, expressões faciais e movimentos cotidianos de colegas, familiares, 

pessoas, animais;  

• gestos, expressões faciais e movimentos em espetáculos cênicos (teatro, dança, 



 

circo, TV, vídeos, cinema, shows, óperas, outros);  

• gestos e movimentos de cada um dos estilos teatrais ocorridos ao longo da 

história humana – teatro grego, nô, kabuki, butoh, commedia dell´arte, elizabetano, a 

mímica, a pantomima, a imitação, pesquisas recentes, o corpo cênico 

contemporâneo e suas apropriações e interlocuções, o happening, a performance;  

• outros.  

 

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. 

 

4.2.1.5 Análise da sonoplastia: 

 

• as diferentes formas de criação sonora nas cenas e suas interlocuções com os 

outros elementos cênicos. 

 

4.2.1.6 Leitura e análise da dramaturgia:  

 

• a peça teatral; 

• os roteiros; 

• as adaptações a partir de diversos textos; 

• os textos específicos para teatro de bonecos e teatro de sombras;  

• as relações com a literatura. 

 

4.2.1.7 Diferenciação das produções teatrais entre si e em interlocução com outras 

linguagens artísticas: 

 

• apreciação de produções teatrais e cênicas (ao vivo, em vídeo, DVD, TV); 



 

• crítica fundamentada e consistente dos espetáculos teatrais, seus elementos e 

suas interlocuções com outras formas cênicas e outras linguagens artísticas; 

• distinção entre os espetáculos (comerciais, culturais, profissionais, amadores, 

experimentais, de pesquisa, etc.);  

• semelhanças e diferenças entre as representações cênicas;  

• os valores processados e professados pelos espetáculos. 

 

4.2.1.8 Pesquisa de áreas de atuação dos profissionais do teatro:  

 

• ator, cenógrafo, diretor, figurinista, iluminador, maquiador, sonoplasta, dentre 

outros. 

 

4.2.1.9 Reconhecimento das relações entre os diversos elementos que envolvem a 

criação/produção de uma cena e/ou espetáculo: 

 

• texto, atuação, direção, cenário, iluminação, sonorização, figurino, adereços, 

plateia, dentre outros. 

 

 

4.2.2 Estudo dos movimentos artísticos em diferentes épocas e culturas 

 

 

• Estilos e gêneros dramáticos, dramaturgos, atores e atrizes nacionais e 

internacionais. 

• Textos dramáticos: personagens, conflito, tipo de narrativa.  

• Estudo da máscara. 

• Estudo das temáticas contemporâneas no teatro (meio ambiente, preconceitos, 

questões de gênero, violência, etc.)  

• Aspectos sócio-históricos-culturais nas produções.  

• Glossário. 

 

 
4.2.3 Elementos da linguagem cênica 
 



 

 

• Códigos teatrais: espaço, tempo, ritmo, fala, gesto e movimento. 

• Narrativas, gêneros e estilos teatrais. 

• Ação dramática.  

• Glossário.  

 

 

4.2.4 Domínio do discurso teatral  

 

 

• Exercícios de expressão corporal, facial, vocal, improvisação, interpretação, 

jogos teatrais.  

• Criação de cenas teatrais a partir de narrativas populares, lendas, mitos, tradição 

oral, outros. 

• Escrita, adaptações, transposições, “traduções” e outras formas de verter textos 

para o teatro, não realizadas originalmente como tal.   

• Criação e construção de máscaras e bonecos para teatro. 

• Construção de cenas para teatro de máscaras, de bonecos ou de sombras. 

• Vivência das funções no espetáculo cênico: autor, adaptador, dramaturgo, 

diretor, atores e atrizes, cenógrafo (ambientação, cenários, espaço cênico), 

sonoplasta/operador de som (trilha sonora, ruídos, sons, música), figurinista 

(desenho, realização), iluminador (desenho, operação), etc. 

 

 

4.2.5 Organização e difusão  

 

 

• Participação em produções teatrais. 

• Apresentação de cenas ou espetáculos teatrais (de atores, de bonecos, de 

sombras).  

• Organização de imagens e textos a partir de pesquisas (sobre atores e atrizes, 

tendências, eventos, etc.).  

• Relato das produções pessoais.  

 



 

5 CONSIDERAÇÕES SOBRE O CENÁRIO ATUAL E O CENÁRIO DESEJADO 

PARA O ENSINO DA ARTE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS 

 

 

Atualmente, o ensino de Arte na rede municipal de Juiz de Fora se estrutura 

conforme o quadro abaixo: 

 

Aulas e projetos Alunos atendidos Formação dos 
Professores 

Aulas de arte regulares. 
Alunos do 6º ao 9º ano do 

Fundamental e da EJA – em 
todas as escolas. 

Professores com licenciaturas 
em Artes 

(artes visuais na maior parte 
das escolas). 

Projetos intracurriculares de 
artes visuais, dança, música e 

teatro. 

Alunos da Educação Infantil e 
do Ensino Fundamental – em 
todas as escolas de educação 

em tempo integral e em 
algumas escolas de tempo 

parcial. 

Professores com licenciaturas 
em Artes ou com outras 

licenciaturas e comprovação 
de atuação na área artística. 

Projetos de arte e literatura 
(para complementação de 

carga horária). 

Alunos da Educação Infantil e 
dos anos iniciais do 

Fundamental – em algumas 
escolas de tempo parcial2. 

Professores generalistas ou 
licenciados em Artes (estes 
últimos em menor número). 

Projetos extracurriculares de 
artes visuais, artesanato, 
dança, música e teatro. 

Alunos da Educação Infantil, 
do Ensino Fundamental e da 

EJA. 

Professores com licenciaturas 
em Artes ou com outras 

licenciaturas e comprovação 
de atuação na área artística. 

   

Esse cenário gera uma preocupação, principalmente, com o ensino de Arte 

nos anos iniciais do Ensino Fundamental, pois se percebe um desconhecimento, por 

parte dos professores generalistas, dos códigos das linguagens artísticas e dos 

fazeres próprios da área de Arte, o que distancia suas práticas da proposta 

curricular. 

O mesmo problema permanece para aqueles profissionais não licenciados 

que assumem os projetos extracurriculares sem passar pelo processo de seleção 

realizado pela SE – Secretaria de Educação (que exige a comprovação de 

experiência na área artística). 

 Sonia Albano3, diretora regional da Associação Brasileira de Ensino Musical 

(ABEM) alerta: 

                                                
2 Algumas escolas complementam a carga horária com aulas de geografia e história, e nesse caso, os 
alunos não têm aula de Arte. 
3 COSTA; BERNARDINO; QUEEN, 15 dez. 2011. 
 



 

 
Trabalhar com um profissional não habilitado propicia um ensino superficial 
e perigoso, pois o professor não terá condições de avaliar os prejuízos que 
poderá provocar ao indivíduo e nem terá capacidade para aplicar esse 
conhecimento de maneira eficaz.  

 

 Para ambos os casos faz-se necessário investir na formação continuada de 

todos os professores que atuam nesses segmentos, buscando diminuir efetivamente 

as lacunas de conhecimento (teórico e prático), garantindo aos alunos o direito a um 

ensino de qualidade.  

 E ainda é preciso mencionar as parcerias na área de Arte em forma de 

projetos desenvolvidos na rede municipal – de iniciativa do Governo Federal4, de 

outras Secretarias da Prefeitura de Juiz de Fora, empresas ou instituições privadas – 

que também precisam se adequar à proposta curricular.  Logo, os profissionais que 

atuam nesses projetos, trabalhando diretamente com os alunos, também devem 

estar habilitados ou em contínua formação. 

 Fundamentado em diversos estudos (vide referências) espera-se que, tão 

logo seja possível, o ensino de Arte possa ser ministrado por profissionais 

licenciados nas áreas artísticas (artes visuais, dança, música e teatro). Sabemos que 

isso envolve tanto políticas públicas de reconhecimento das especificidades da Arte, 

quanto esforços das universidades para ampliar as licenciaturas nas áreas artísticas, 

suprindo a necessidade real do cenário brasileiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
4 Em relação ao Programa Mais Educação/MEC, a Secretaria de Educação de Juiz de Fora aderiu 
nos seguintes termos: “A política municipal de implementação de projetos que visam à ampliação da 
jornada escolar dos alunos é regida por legislações que preveem a contratação de professores com 
formação específica na área de atuação dos projetos, conforme o Quadro de Carreira do Magistério 
Municipal. Propomos a adesão ao Mais Educação dentro desse contexto, uma vez, que já temos 
muitos profissionais envolvidos no desenvolvimento de tais propostas.” 
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