
 

Projeto Semana da Arte 
 

 

Objetivos 

 

 Possibilitar que o aluno conheça outro contexto histórico – social, aprofundando seus conhecimentos em 

literatura, e interagindo com a surrealidade;  

 Desenvolver o senso crítico para observação referente à subjetividade da literatura e da arte; 

 Internalizar as práticas artísticas da época, fazendo relações de semelhanças e diferenças com a 

literatura e arte do século atual. 

 Revelar obras autorais com características que remetem às Vanguardas Europeias.  

 Conhecer o gênero lírico, unindo ao estudo de poema com sonetos de Shakespeare. 

 

Temas trabalhados 

 

 Vanguardas Europeias o conjunto de tendências artísticas –   estética marcada pela experimentação e 

pela subjetividade que influenciaria fortemente diversas manifestações artísticas em todo o mundo.  

Principais correntes vanguardistas: Cubismo – Futurismo – Expressionismo – Dadaísmo - Surrealismo  

Obra de Shakespeare, brilhantismo da obra, decorre justamente da intensidade e riqueza com que aborda 

a natureza humana, seus temores e fraquezas, suas virtudes e qualidades, seus rancores e sentimentos 

 

Duração do projeto 

 

O projeto deverá se desenvolver com os alunos 1º, 2º e 3º EM, trabalho será realizado durante o I 

Bimestre. 

 

Disciplinas envolvidas no projeto 

 

Artes, literatura e redação. 

 

Etapas do projeto 

 

 Despertar o gosto pelos temas; 

 Pesquisa, leitura e encenação de poemas; 

 Interpretação da Peça Shakespeare; 

 Pintura de quadros e escultura; 

 Preparo de músicas tocadas e cantadas; 

 Releitura de obras de arte - estátua viva; 

 Apresentação do projeto no período de uma semana, durante os intervalos. 

 

    Competências e Habilidades 

 

Competência 1 – Aplicar as tecnologias da comunicação e da informação na escola, no trabalho e 

em outros contextos relevantes para sua vida. 

H1 – Identificar as diferentes linguagens e seus recursos expressivos como elementos de caracterização 

dos sistemas de comunicação. 

 

Competência 3 – Compreender e usar a linguagem corporal como relevante para a própria vida, 

integradora social e formadora da identidade. 
 



H10 – Reconhecer a necessidade de transformação de hábitos corporais em função das necessidades 

cinestésicas. 

 

 

Competência 5 – Analisar, interpretar e aplicar recursos expressivos das linguagens, relacionando 

textos com seus contextos, mediante a natureza, função, organização, estrutura das manifestações, 

de acordo com as condições de produção e recepção. 

 

H15 – Estabelecer relações entre o texto literário e o momento de sua produção, situando aspectos do 

contexto histórico, social e político. 

 

H17 – Reconhecer a presença de valores sociais e humanos atualizáveis e permanentes no patrimônio 

literário nacional. 

 

 

Competência 6 – Compreender e usar os sistemas simbólicos das diferentes linguagens como meios 

de organização cognitiva da realidade pela constituição de significados, expressão, comunicação e 

informação. 

H18 – Identificar os elementos que concorrem para a progressão temática e para a organização e 

estruturação de textos de diferentes gêneros e tipos. 

H19 – Analisar a função da linguagem predominante nos textos em situações específicas de interlocução. 

 

Competência 7 – Confrontar opiniões e pontos de vista sobre as diferentes linguagens e suas 

manifestações específicas. 

H22 – Relacionar, em diferentes textos, opiniões, temas, assuntos e recursos linguísticos. 

H23 – Inferir em um texto quais são os objetivos de seu produtor e quem é seu público alvo, pela análise 

dos procedimentos argumentativos utilizados. 

 


