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O tema de estudo: Novas Tecnologias na Educação Básica:  
Produção de Sentidos, emerge da importância das novas 
tecnologias na vida cotidiana dos nossos alunos. Deste modo, 
se faz necessário uma compreensão de como estas 
ferramentas podem ser exploradas enquanto recurso no 
processo de ensino aprendizagem em Arte, considerando que 
estes meios integram o universo do aluno. O objetivo do 
estudo consiste em verificar de que maneira as novas 
tecnologias podem gerar estímulos e novas ressignificações 
para o conhecimento estético e o trabalho artístico. A 
metodologia adotada é de natureza teórico-prática pautada em 
referências sobre o tema, bem como em propostas práticas 
por meio de intervenções pedagógicas. Espera-se contribuir 
com reflexões e experiências vivenciadas para melhorias do 
ensino da Arte na Educação Básica, ciente de que as 
ferramentas por si só não constitui um aprendizado 
significativo. 
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A presente Unidade Didática integra o Programa de Desenvolvimento 

Educacional - PDE que tem como objetivo propiciar e desenvolver o saber, a cultura, 

o conhecimento e a troca de experiências entre professores e alunos, de forma que 

ambos aprendam e modifiquem seu modo de pensar e agir de acordo com suas 

necessidades. 

Esta unidade didática será implementada no Colégio Estadual Princesa 

Izabel. EFM. O tema de estudo será Novas Tecnologias na Educação Básica:  

Produção de Sentidos emergem da importância das novas tecnologias na vida 

cotidiana dos nossos alunos. 

Desta forma essa proposta se justifica no decorrer de minha experiência 

como professora na disciplina de Arte na escola pública, ao perceber que uma 

abordagem relacionada as novas tecnologias se faz necessária repensar as formas 

tradicionais de ensinar a Arte, as quais não se justificam mais em razão dos novos 

recursos disponíveis. Tanto professor, como alunos, tem claro a sensação de que 

muitas aulas convencionais estão ultrapassadas. A tecnologia está presente no 

cotidiano de nossos alunos por meio dos acessos a TVs, rádios, celulares, internet 

entre outros. Mas, mesmo assim, percebe-se resistências muito grande por parte 

dos educadores em aderirem aos recursos tecnológicos, pois muitos temem o uso 

da internet, de softwares educativos, por desconhecerem suas potencialidades ou 

simplesmente por medo do que é percebido como novo para alguns. 

     As experimentações entre Arte e Tecnologia vêm aumentando nos últimos 

tempos, onde os artistas apresentam diversas formas de realização, produção e 

criação artística. Portanto, se faz necessário uma compreensão dos meios de 

criação para não perder de vista o processo criador.  Deste modo, se faz necessário 

trabalhar com os alunos diferentes maneiras de expressar suas ideias para que 



ampliem suas formas comunicativas e descubram maneiras de utilizar os recursos 

existentes. Neste diálogo entre as linguagens, cada um poderá aprofundar as 

dinâmicas da composição a partir de suas próprias necessidades. Assim, as 

expressões e reflexões podem partir de modos contemporâneos, ao escolher o mais 

adequado meio tecnológico que os leve a pensar de maneira crítica a produção 

artística, que de acordo com Moran (2013) as novas tecnologias integram a vida das 

pessoas, bem como as modalidades de ensino presencial e a distância e que: 

 

[...] Como em outras épocas, há uma expectativa de que as novas 
tecnologias nos trarão soluções rápidas para mudar a educação. Sem 
dúvida, as tecnologias nos permitem ampliar o conceito de aula, de espaço 
e de tempo, estabelecendo novas pontes entre o estar juntos fisicamente e 
virtualmente (MORAN, 2013, p. 8). 

 

Partindo das justificativas elencadas serão necessários aproveitar o 

conhecimento que os alunos possuem, procurando aproximação entre arte e 

tecnologia sem esquecer que os meios digitais são ferramentas, e que apenas estes 

meios não constitui a estrutura do aprendizado como um todo. O aprendizado em 

sala de aula depende muito mais da didática e da relação do professor com os 

alunos e a responsabilidade docente será a de mediar o processo com essas 

ferramentas para que as mesmas contribuam para o processo criativo e formativo. 

(BARBOSA, 2003). 

Portanto, a proposta a ser desenvolvida com os alunos do ensino médio, 

pauta-se nos conteúdos da composição visual e da fotografia integradas às novas 

tecnologias. A ferramenta a ser explorada como recurso didático será 

preferencialmente o celular, por este integrar todas as demais mídias, como também 

a vida dos alunos e por possibilitar familiaridade com os conteúdos da Arte.  

Com relação a proibição do uso do celular na sala de aula, os alunos devem 

ser orientados sobre a Lei nº 18.118/2014, de que a proibição refere-se a utilização 

de qualquer equipamento eletrônico que não seja para fins pedagógicos. Portanto 

este trabalho com uso dos recursos tecnológicos aliados aos conteúdos da Arte, 

podem e devem ser realizados na prática pedagógica pois integram a realidade de 

nossos alunos, e estes pressupostos estão contemplados nas Diretrizes Curriculares 

da Educação Básica do Estado do Paraná para a área de Arte. 

 



 

De acordo com as Diretrizes Curriculares a Arte é fonte de humanização e 

por meio dela o ser humano se torna consciente da sua existência individual e 

social; percebe-se e se interroga, é levado a interpretar o mundo e a si mesmo; é 

desafiadora, expõe contradições, emoções e os sentidos de suas construções, 

expande os sentidos, a visão de mundo, aguça o espírito crítico para que o aluno 

possa situar-se como sujeito de sua realidade histórica (PARANÁ, 2008 p.56). 

Seguindo os pressupostos das Diretrizes, Barbosa (2003) reforça que por meio da 

Arte é possível desenvolver “[...] a percepção e a imaginação, apreender a realidade 

do meio ambiente, desenvolver a capacidade crítica, permitindo ao indivíduo analisar 

a realidade percebida e desenvolver a criatividade de maneira a mudar a realidade 

que foi analisada” (BARBOSA, 2003 p.18). Assim, pode-se concluir que Arte é 

resultante de um processo que envolve as dimensões artísticas, filosófica e 

científica. 

 Ainda de acordo com Barbosa (2003) o uso das tecnologias em Arte não 

acontece somente nos dias de hoje, ela sempre recorreu as inovações para atingir 

seus objetivos. Portanto, não podemos ficar somente nos métodos tradicionais, 

devemos também usar as ferramentas contemporâneas para que possamos 

expressar de maneira crítica e nos posicionar e analisar o que é nos imposto, sem 

esquecer os conhecimentos dos diversos instrumentos da produção artística como 

um meio que se consiga ver, significar e produzir Arte. Também é de suma 

importância que haja aprendizagem e não somente deixar alunos a mercê de uma 

máquina usando recursos e programas que não resultem em conhecimento artístico 

e estético. 

Por isso, os professores certamente devem ser preparados para que 

realmente propiciem o aprendizado em Arte de forma significativa para o aluno. 

Partindo do pressuposto de que os alunos precisam se deparar com as 

tecnologias com objetivos educacionais e não simplesmente para conhecer 

programas (edição de texto, produção e edição de vídeos, bem como explorar outras 

ferramentas) Moran (2013) coloca que o papel do educador é fundamental agregar 

valor ao que o aluno aprende sozinho, pois o mesmo deve perceber o quanto é 

importante a troca de experiência com os colegas e o quanto é irrelevante o papel 



do professor para que realmente haja aprendizagem significativa. Para tanto se faz 

necessário que os educadores demonstrem competência durante o transcorrer das 

aulas fazendo com que os alunos não deixem de valorizar a presença desse 

profissional. Caberá ainda ao professor deixar bem definido em que momentos 

essas novas tecnologias deverão serem introduzidas para que não se torne uma 

ferramenta meramente ilustrativa. Ainda Moran: 

Com as tecnologias atuais, a escola pode transformar-se em um conjunto 
de espaços ricos de aprendizagens significativas, presenciais e digitais, que 
motivem os alunos a prender ativamente, a pesquisar o tempo todo, a 
serem proativos, a saber tomar iniciativas e interagir (MORAN, 2013, p.31) 
 

Seguindo as mesmas ideias, Lévy (1993, p.176), coloca que “uma interface 

homem/máquina designa o conjunto de programas, aparelhos matérias que 

permitem a comunicação entre sistema informático e seus usuários”. O mesmo autor 

complementa: “[...] a maior parte dos programas atuais desempenha um papel de 

tecnologia intelectual: eles organizam, de uma forma ou de outra, a visão de mundo 

de seus usuários e modificam seus reflexos mentais”. (1993, p.54). 

 Para que haja realmente uma quebra de paradigmas em relação ao homem 

e a máquina se faz necessário uma reflexão crítica da era digital e os benefícios que 

se pode trazer para nossos alunos. Segundo Moran (2013) o professor, ao propor 

uma metodologia inovadora, precisa levar em consideração que a tecnologia digital 

possibilita o acesso ao mundo globalizado e à rede de informação disponível em 

todo o universo. 

A construção de uma inteligência coletiva, conforme Lévy (2009) está na 

capacidade dos humanos em se engajar em cooperação intelectual de forma 

criativa, seja inventando ou inovando conhecimentos que possam contribuir para o 

desenvolvimento da humanidade, possibilitando a multiplicação de ideias no 

ciberespaço, por ser uma espécie de universo interligado por memórias e pautado 

em interações e transformações. 

Portanto, segundo França (2011), o ciberespaço deve ser constituído por 

meio de linguagens de fácil acesso, onde pessoas de qualquer idade ou etnia 

podem inteirar-se de suas estruturas, levando-nos a concordar que [...] “por mais 

que elas sejam consubstanciais à inteligência dos homens, as tecnologias 

intelectuais não substituem o pensamento vivo” (LÉVY, 1993, p. 131). E que [...] “as 

tecnologias de comunicação digitais, disponibilizadas no ciberespaço, podem ser 



encaradas como possibilidades para a mudança, bem como por não aceitar 

retroatividade e avançar a passos largos” (FRANÇA, 2011 p.101). 

O ciberespaço, ou seja, o espaço da internet pode ser visto como um 

ambiente globalizado de informações diferenciadas onde cada um tem uma visão 

diferente, ou seja, com signos representativos a partir da interpretação de cada 

usuário. 

Nesse processo fica evidente que o papel do professor deve ser de   

mediador e que tenha o compromisso com a aprendizagem, compreensão dos 

meios de criação e que não perca de vista o processo criador, pois: 

Os alunos passam a ser descobridores, transformadores e produtores do 
conhecimento. A qualidade e a relevância da produção dependem também 
dos talentos individuais dos alunos que passam a ser considerados 
portadores de inteligências múltiplas. Inteligências que vão além das 
lingüísticas e do raciocínio matemático que a escola vem oferecendo. Como 
parceiros, professores e alunos desencadeiam um processo de 
aprendizagem cooperativa para buscar a produção do conhecimento 
(MORAN, 2013, p.82). 
 

Outro documento importante que subsidiará os estudos, será a Diretriz 

Curricular em Arte para o Ensino Médio. As Diretrizes Curriculares do Estado do 

Paraná o ensino de Arte estabelece que o ensino deve: [...] “basear-se num 

processo de reflexão onde pretende-se que os alunos adquiram conhecimentos 

sobre a diversidade de pensamento e de criação artística para expandir sua 

capacidade de criação e desenvolver o pensamento crítico” (Paraná, 2008 p.52) 

 A disciplina de Arte é obrigatória na matriz curricular no ensino fundamental 

e médio nas escolas públicas e particulares no Brasil. Na Legislação para Educação 

Brasileira está expressa a fundamentação para as afirmações mencionadas. O 

Artigo 26º da Lei Nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, parágrafo segundo, torna 

obrigatória a disciplina de Arte na Educação Básica, visando o desenvolvimento 

cultural dos alunos. Na mesma lei, o artigo 32 regulamenta como a disciplina de Arte 

fará parte do currículo: 

[...] o ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 (nove) anos, 
gratuito na escola pública, iniciando-se aos 6 (seis) anos de idade, terá por 
objetivo a formação básica do cidadão mediante: (Redação dada pela Lei nº 
11.274, de 2006) (...) II – a compreensão do ambiente natural e social, do 
sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se 
fundamenta a sociedade. 
 

 
 Para o Ensino Médio o Artigo 36 tem a seguinte redação: 

 



O currículo do ensino médio observará o disposto na Seção I deste Capítulo 
as seguintes diretrizes: I – destacará a educação tecnológica básica, a 
compreensão do significado da ciência, das letras e das artes; o processo 
histórico de transformação da sociedade e da cultura; a língua portuguesa 
como instrumento de comunicação, acesso ao conhecimento e exercício da 
cidadania; § 1º Os conteúdos, as metodologias e as formas de avaliação 
serão organizados de tal forma que ao final do ensino médio o educando 
demonstre: I – domínio dos princípios científicos e tecnológicos que 
presidem a produção moderna; II – conhecimento das formas 
contemporâneas de linguagem; Assim fica obrigatório o ensino de Arte 
em todos os níveis da educação básica e do ensino médio. 

 

As Diretrizes de Arte do Estado do Paraná (p. 56) salientam que: “a Arte é 

fonte de humanização e por meio dela o ser humano se torna consciente da sua 

existência individual e social; percebe-se e se interroga, é levado a interpretar o 

mundo e a si mesmo”. As mesmas diretrizes incidem que [...] “o ensino da Arte deve 

interferir e expandir os sentidos, a visão de mundo, aguçar o espírito crítico, para 

que o aluno possa situar-se como sujeito de sua realidade histórica”. Portanto, 

ensinar Arte diz respeito a formação de um aluno mais autônomo, capaz de exercer 

sua cidadania.  

Ainda as Diretrizes dividem o ensino da Arte em quatro linguagens artísticas: 

Música, Artes Visuais, Teatro e Dança onde a abordagem metodológica nas aulas 

deve contemplar três momentos na organização pedagógica (PARANÀ, 2008, p.70.). 

 Teorizar: fundamenta e possibilita ao aluno que perceba e aproprie 
a obra artística e desenvolva um trabalho artístico para formar 
conceitos artísticos; 

 Sentir e perceber: são as formas de apreciação, fruição, leitura e 
acesso à obra de arte; 

 Trabalho artístico: é a prática criativa, o exercício com os elementos 
que compõem uma obra de arte. 
 

Esses três momentos estão presentes nos Parâmetros Curriculares para o 

Ensino da Arte - PCNs-Arte onde são denominados produção, fruição e reflexão, 

momentos estes que foram elaborados a partir de contribuições significativas da 

arte-educadora Ana Mae em seu livro – A imagem no Ensino da Arte denominada de 

“Metodologia Triangular” e posteriormente revisada pela autora em 1998 no seu livro 

– Tópicos e Utópicos e passou a chamar “Abordagem Triangular” onde coloca a 

importância da história da arte (contextualização histórica), a leitura da obra 

(apreciação e fruição) e o fazer artístico (criação). Essa proposta vem promover um 

ensino-aprendizagem em Arte que garanta a diversidade de informações e interaja 

com sua própria realidade e com o contexto que lhe é apresentado onde a 

imaginação, a percepção e a reflexão levam a transformação social.  



A mesma Diretriz ainda coloca que o trabalho do professor é de: 

 [...] “possibilitar o acesso e mediar a percepção e apropriação dos 
conhecimentos sobre arte, para que o aluno possa interpretar as obras, 
transcender as aparências e apreender, pela arte, aspectos da realidade 
humana em sua dimensão singular e cultural. (PARANÁ, p.71). 
 

             Segundo o exposto por Silva (2010), fotografia desde a sua descoberta além 

de fazer parte do nosso sistema de representações e do imaginário social, constitui 

cada vez mais a nossa memória, inclusive entre as camadas menos desfavorecidas 

da sociedade. 

            Seguindo seu pensamento ela também coloca que a busca do meio 

fotográfico levou centenas de anos para se concretizar, na verdade é que o desejo 

da fotografia já vem da época do homem pré-histórico que registravam nas 

cavernas, desenhos e pinturas que ficaram para eternidade. 

            O trabalho a ser realizado não terá como objetivo central a história da 

fotografia nem a exploração de técnicas fotográficas e sim a utilização da fotografia 

como um suporte para trabalhos bem contemporâneos. Pois de acordo com 

Lorenzatto (2012) a fotografia pode ser considerada um suporte da arte 

contemporânea porque é capaz de provocar o espectador e chamá-lo a interpretar 

além do senso comum a subjetividade da obra de arte. 

A imagem fotográfica é o relê que aciona nossa imaginação para dentro de 
um mundo representado (tangível ou intangível), fixo na sua condição 
documental, porém moldável de acordo com nossas imagens mentais, 
nossas fantasias e ambições, nossos conhecimentos e ansiedades, nossas 
realidades e ficções. A imagem fotográfica ultrapassa, na mente do 
receptor, o fato que representa (LORENZATTO, apudKOSSOY, 2000, p.46) 

 

O transcorrer do trabalho será feito constantemente através de 

experimentações onde para isto será conceituado o trabalho de Man Ray e de seus 

“rayogramas” no movimento Dadaísta (ícone da fotografia arte) onde tem como 

objetivo explorar as imagens fotográficas e suas possibilidades de experimentação. 

Dubois coloca que: 

O dadaísmo e o surrealismo, em seu gosto de provocação, como em seu 
culto do “surreal”, desenvolveram com intensidade a prática do 
associacionismo (metáfora, colagem, agrupamento, montagem). E aqui está 
a terceira grande figura fundadora das relações entre fotografia e arte 
contemporânea. [...] a foto é também um verdadeiro material, um dado 
icônico bruto, manipulável como qualquer outra substância concreta 
(recortável, combinável etc.) portanto integrável em realizações artísticas 
diversas (DUBOIS, 2011, p. 268-269). 

 
 



Partindo das colocações de Lorenzatto (2012) trabalhar a fotografia 

contemporânea como suporte da arte contemporânea através das experimentações 

certamente é um desafio muito interessante que provoca o tempo todo e faz com 

que haja mistura de conceitos e de ideias através da fruição, ou seja, no processo 

de criação. 

Sendo assim se faz necessário um olhar crítico e perceber nestas imagens 

uma poética que vai além das propostas tradicionais de um registro e sim a 

possibilidade com experimentações diversas. Kossoy afirma: 

Três elementos são essenciais para realização de uma fotografia: o 
assunto, o fotógrafo e a tecnologia. [...] o produto final a fotografia, é 
portanto resultante da ação do homem, o fotógrafo, que em determinado 
espaço e tempo optou por um assunto especial e que, para seu devido 
registro empregou os recursos oferecidos pela tecnologia de cada época 
(KOSSOY, 1969, p.23). 
 
 

 

A intervenção será desenvolvida com alunos do 3º ano, no Colégio Estadual 

Princesa Izabel – Ensino Fundamental e Médio, no Município de Marilena, estado do 

Paraná, cuja implementação está prevista para o primeiro semestre de 2015. 

O procedimento didático se dará por meio de aulas teóricas-práticas, onde 

todas as atividades e reflexões serão realizadas na sala de aula, em espaços 

externos e no grupo fechado nas redes sociais “facebook”, criado especificamente 

para a troca de experiências, postagens de textos e tarefas relacionados ao tema 

proposto. 

No primeiro momento serão apresentados aos alunos a proposta do trabalho 

relacionada a Unidade Didática, a respectiva criação de uma rede social específica. 

Para verificar o nível de conhecimento referente às novas tecnologias e suas 

possibilidades para produção em Arte os alunos deverão responder a um 

questionário que possibilite fazer reflexões em relação as possibilidades do uso 

dessas mídias na sala de aula.  

Serão apresentados aos alunos referenciais teóricos que possam respaldar 

as relações entre Arte e novas tecnologias, tais como: (História da Arte, História da 

Fotografia, Composições contemporâneas). 



A partir das teorias trabalhadas e percepções dos alunos, o trabalho prático 

será iniciado com propostas relacionadas à temática com o objetivo de realizar 

produções utilizando as novas tecnologias como forma de conhecimento, trabalho e 

expressão. 

Frente ao exposto, o trabalho desenvolvido nesta Unidade Didática está em 

verificar de que maneira as novas tecnologias podem ser utilizadas na disciplina de 

Arte no Ensino Médio de forma a gerar estímulos e novas ressignificações para o 

conhecimento estético, o trabalho artístico e a expressão. As atividades serão 

sempre pautadas pelos três momentos de abordagem metodológica que fazem parte 

da abordagem triangular de Ana Mae, conforme citados anteriormente (Teorizar; 

Sentir e perceber; Trabalho artístico), sendo que também estão pautados nas 

Diretrizes Curriculares de Arte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

TECNOLOGIA E ARTE: 

UMA POSSIBILIDADE? 

 

NOVAS TÉCNOLOGIAS NA EDUCAÇÃO 

BÁSICA: PRODUÇÃO DE SENTIDOS 



 

                

 

                                               

 

Orientações sobre a proposta da Unidade Didática e criação de uma página 

nas redes sociais 

 

Objetivos:  

 Explanar os objetivos da proposta da Unidade Didática sobre o uso das novas 

tecnologias na educação básica – produção de sentidos; 

 Criar uma rede social conjunta entre professor e alunos para disponibilização 

de materiais propostos pelo professor, bem como para exposição dos 

trabalhos realizados nas intervenções. 

 

Materiais: celulares, tablets, not books, net books, laboratório de informática com 

acesso a internet. 

 

Estamos numa época de grandes transformações tecnológicas. Grandes 

transformações, descobertas e invenções ocorreram no século XIX como a 

fotografia, e no século XX também temos descobertas importantes como: o 

computador, o celular (telefonia móvel). 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura1: Evolução do celular ao smarthphone 

Fonte: disponível em: http://4a-2012-02.bligoo.com.br/do-celular-ao-smartphone-mobile-marketing-

parte-i 

 

 

 

                                         

 

 

Procedimento: 

 

1- Conversação sobre a proposta da Unidade Didática Novas tecnologias na 

Educação Básica – Produção de sentidos. 

 

Para iniciar o processo de reflexão sobre o tema assista o vídeo “As tecnologias 
na sala de aula”. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=CJWOFbuwiPg  acesso em 09/11/2014 e leia 
a entrevista feita  com Pierre Lévy “Só tablets não fazem o trabalho sozinho” 
disponibilizada no site abaixo: http://extra.globo.com/noticias/educacao/educacao-
360/so-tablets-nao-fazem-trabalho-sozinhos-diz-filosofo-pierre-levy-
13468681.html 

 

 

 

 

 

Curiosidades sobre a origem 

dos celulares acesse o link:   

http://www.macacovelho.com.

br/evolucao-do-celular/  

acesso em 10/11/14 

http://4a-2012-02.bligoo.com.br/do-celular-ao-smartphone-mobile-marketing-parte-i
http://4a-2012-02.bligoo.com.br/do-celular-ao-smartphone-mobile-marketing-parte-i
https://www.youtube.com/watch?v=CJWOFbuwiPg
http://extra.globo.com/noticias/educacao/educacao-360/so-tablets-nao-fazem-trabalho-sozinhos-diz-filosofo-pierre-levy-13468681.html
http://extra.globo.com/noticias/educacao/educacao-360/so-tablets-nao-fazem-trabalho-sozinhos-diz-filosofo-pierre-levy-13468681.html
http://extra.globo.com/noticias/educacao/educacao-360/so-tablets-nao-fazem-trabalho-sozinhos-diz-filosofo-pierre-levy-13468681.html
http://www.macacovelho.com.br/evolucao-do-celular/
http://www.macacovelho.com.br/evolucao-do-celular/


2-Criação da rede social pelo professor e alunos.  

 

 Criar um grupo fechado nas redes sociais “facebook”, onde será publicado 
conteúdos relevantes ao contexto das aulas, tais como: respostas do questionário, 
produções visuais e textuais, comentários relacionados ao tema proposto, dúvidas 
relacionadas ao assunto, materiais para enriquecer o tema trabalhado, entre outros. 
 
OBS: Professor, criar página no facebook com apoio dos alunos. Se tiverem 
dúvidas de como fazer, assista ao vídeo disponível no link abaixo sobre a criação 
de um facebook. 
https://www.google.com.br/webhp?sourceid=chrome-
instant&rlz=1C1VFKB_enBR602BR605&ion=1&espv=2&ie=UTF-

8#q=passos+para+criar+um+grupo+fechado+no+facebook&tbm=vid acesso em 09/11/14  

 

Orientações: 
Após a criação da página no “facebook” insira os resultados das conclusões 
gerais das respostas trabalhadas nas equipes. 
A inserção das conclusões no facebook deverá ser feita por um membro da 
equipe. 

 

3. Após assistir o vídeo e fazer a leitura da entrevista do autor, responda 

individualmente as seguintes questões que estarão disponíveis no 

grupo do facebook. 

a- O que você entende por tecnologia e rede social? (Veja o Vídeo explicativo 

sobre rede social https://www.youtube.com/watch?v=J-AsfVtzp6c ) 

b- Você faz uso de recursos tecnológicos no seu dia a dia? De que forma? 

c- Seus professores fazem uso das novas tecnologias em suas aulas?  

d- Considerando que os alunos possuem celular, muitos com acesso a internet, 

de que forma os professores podem explorar esses recursos em suas aulas?  

e- Em sua opinião de que forma as novas tecnologias podem ser utilizadas 

como recurso nas aulas de Arte?  

f- O que você pensa a respeito da Lei nº 18.118/2014 que proíbe a utilização de 

qualquer equipamento eletrônico dentro de salas de aula de todo o Paraná? 

     Acesse os links abaixo para se interar melhor sobre a Lei nº 18.118/2014 .  

http://www.crianca.mppr.mp.br/modules/noticias/article.php?storyid=862  

http://www.crianca.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=13

22  

 

https://www.google.com.br/webhp?sourceid=chrome-instant&rlz=1C1VFKB_enBR602BR605&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=passos+para+criar+um+grupo+fechado+no+facebook&tbm=vid
https://www.google.com.br/webhp?sourceid=chrome-instant&rlz=1C1VFKB_enBR602BR605&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=passos+para+criar+um+grupo+fechado+no+facebook&tbm=vid
https://www.google.com.br/webhp?sourceid=chrome-instant&rlz=1C1VFKB_enBR602BR605&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=passos+para+criar+um+grupo+fechado+no+facebook&tbm=vid
https://www.youtube.com/watch?v=J-AsfVtzp6c
http://www.crianca.mppr.mp.br/modules/noticias/article.php?storyid=862
http://www.crianca.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1322
http://www.crianca.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1322


                                       

 

4- Debate referente as questões respondidas 

 

Orientações: 

 Após ter respondido as questões do item 2 na equipe do facebook; 

 Formar seis equipes de cinco alunos cada; 

 Realize sorteio das 06 questões, sendo uma para cada equipe; 

 A equipe deverá analisar todas as respostas dos alunos da pergunta 

sorteada; 

 Tempo: dez minutos para analisar e mais 10 minutos para apresentação a 

sínteses das respostas e as conclusões que a equipe chegou (a equipe 

deverá formular uma conclusão própria para a questão analisada); 

 Após todas as apresentações, fazer uma conclusão geral sobre todas as 

questões respondidas e apresentadas pelas equipes. 

 

 

                   

 

                                  

 

 

 Conceituação histórica e conceitual sobre Arte e Novas Tecnologias  

 

Objetivo: 

 Ler e refletir sobre linguagens artísticas e novas tecnologias a partir do texto 

Desafios que as tecnologias nos trazem. 

Materiais de apoio: laboratório de informática, tablets, celulares net books e not 

books. 

 



As experimentações entre Arte e Tecnologia vêm aumentando nos últimos 
tempos, desta forma se faz necessário uma compreensão dos meios de criação 
e uma reflexão sobre os meios tecnológicos mais adequados para a produção 
que leve a pensar de maneira crítica e a forma como estas tecnologias estão 
sendo utilizadas na sala de aula de forma a gerar estímulos para as aulas. Leia 
o texto abaixo. 

 

                            

 

                                        Fig. 2. Net book        Fig. 3 Celular 
                                        Fonte: da autora       Fonte: da autora 
 

Texto: Desafios que as tecnologias digitais nos trazem 
 

Autores: José Manuel Moran; Marcos T. Masseto.; Marilda A. Behrens 
 

As tecnologias digitais móveis desafiam as instituições a sair do ensino 
tradicional, em que o professor é o centro, para uma aprendizagem mais 
participativa e integrada, com momentos presenciais e outros com atividades a 
distância, mantendo vínculos pessoais e afetivos, estando juntos virtualmente. 
Não precisamos resolver tudo dentro da sala de aula. Provocam mudanças 
profundas na educação presencial. Desenraizam o conceito de ensino-
aprendizagem localizado e temporalizado. Podendo aprender desde vários 
lugares, ao mesmo tempo, on linne e off-line, juntos e separados. 
A chegada das tecnologias móveis à sala de aula traz tensões, novas 
possibilidades e grandes desafios. As próprias palavras “tecnologias móveis” 
mostram a contradição de utilizá-las em um espaço fixo como a sala de aula: 
elas são feitas para movimentar-se, para que sejam levadas a qualquer lugar, 
utilizadas a qualquer hora e de muitas formas.  
Os docentes podem utilizar os recursos digitais na educação, principalmente a 
internet, como apoio para a pesquisa, para realização de atividades discentes, 
para a comunicação com os alunos e dos alunos entre si, para a integração 
entre os grupos dentro e fora da turma, para a publicação de páginas web, 
blogs, vídeos, para a participação em redes sociais, entre outras muitas 
possibilidades. 
Com as tecnologias atuais, a escola pode transformar-se em um conjunto de 
espaços ricos de aprendizagens significativas, presenciais e digitais, que 
motivem os alunos a aprender ativamente o tempo todo, a serem proativos, a 
saber tomar iniciativas e interagir. 
Aprender hoje é buscar, comparar, pesquisar, produzir, comunicar. 



Os próximos passos na educação estarão cada vez mais interligados à 
mobilidade, à flexibilidade e à facilidade de uso que os tabletes e iPods oferecem 
a um custo mais reduzido e com soluções mais interessantes, motivadoras e 
encantadoras. Não podemos esquecer que há usos dispersivos. É cada vez 
mais difícil concentrar-se em um único assunto ou texto, pela quantidade de 
solicitações que encontramos nas tecnologias móveis. Tudo está na tela, para 
ajudar e complicar, ao mesmo tempo.  

 

 

                                       

 

 

                                            

                                              

                                             
 
 
 
 
 
                                              Fig.4: Celular 
                                            Fonte: da autora 

               

                     

 

 

 

Orientações:  
Após a leitura do texto, “Desafios que as tecnologias digitais nos trazem” 
responda individualmente as seguintes questões: 

a) Como o autor coloca o uso das tecnologias móveis? 
b) Como os alunos fazem uso dessas tecnologias na sala de aula? 

OBS: após responder as questões coloque as respostas no grupo do facebook 
O professor fará comentários sobre as respostas efetuadas e disponibilizadas no 
facebook. 

Ampliando os conhecimentos:  
Para complementar sua leitura acesse o vídeo “USO DO CELULAR NA SALA DE 
AULA”. 
 Segue link abaixo: https://www.youtube.com/watch?v=Ghbo9yzE03U 
Acesso em 09/11/14 
https://www.youtube.com/watch?v=i1REY9q3JUc acesso em 09/11/14 
OBS: Não esqueça da colaboração no grupo do facebook com comentários 
pertinentes ao assunto. 

https://www.youtube.com/watch?v=Ghbo9yzE03U
https://www.youtube.com/watch?v=i1REY9q3JUc


              

 

 

                                              

 

O Celular a serviço da aprendizagem 

Objetivos  

 Propiciar a aprendizagem de conhecimentos em Arte por meio das novas 

tecnologias móveis. 

 Pesquisar nos computadores do laboratório de informática e por meio do 

celular obras de Man Ray, André Kertész e do fotógrafo Elton Fernandes; 

 Responder questões relacionadas às obras desenvolvidas por Man Ray, 

André Kertész e Elton Fernandes. 

Materiais de apoio: celulares, tablets, not books, net books, laboratório de 

informática com acesso a internet. 

 

Reflexões: 
Este é o momento, caro aluno, em que você deve perceber que não se trata do 
professor abandonar as metodologias adotadas nas práticas pedagógicas ao 
ensinar determinados conteúdos do ensino da Arte, e sim, fazer com que o aluno 
utilize tecnologias como um recurso altamente importante para desenvolver ainda 
mais sua capacidade de pensar e fazer Arte.  

 

 

                 
                                             Fig.5: Celular                   Fig.6: Net Book 
                                                        Fonte: A autora                 Fonte: A autora 



      

 

 

                    

 

 

                               

 

 

Conceituação histórica e conceitual 

 

Objetivos:  

 Ler e analisar o processo artístico e estético de Man Ray. 

 

Materiais: Texto sobre a vida e as obras de Man Ray, pendrive com imagens.  

 

 

 

 

 

Orientações: 

 Pesquise sobre a vida e principais obras dos artistas: Man Ray, André Kertész e 
Elton Fernandes. 

 Em seguida selecione pelo menos duas obras de cada artista. 

 Salve em seu aparelho móvel e leve para a sala de aula.  

 Com base nas obras selecionadas, responda as seguintes questões em equipe 
de cinco alunos: 

 Quais características são comuns entre os artistas? 

 Que tipo de linguagem e técnica utilizam? 

 Quais temas são evidenciados nas obras?  

 Após responder as questões apresente as demais equipes os resultados de sua 
pesquisa e as respostas das questões. 

Para finalizar as atividades eleger um aluno da equipe para compartilhar no 
facebook da turma a pesquisa e respostas das questões. 



 

Objetos de sonho de Man Ray 
 
O americano Man Ray (1890-1976) foi um artista múltiplo. Fotógrafo, pintor, cineasta, 
desenhista e ilustrador. É um dos expoentes do dadaísmo e do surrealismo. Também 
é conhecido pela prática com seus fotogramas. Iniciou suas experiências fotográficas 
em 1915 a partir do contato com a vanguarda de Nova York. No entanto somente a 
partir de 1921, quando muda-se para Paris, se integra ao grupo dos dadaístas e 
dedica-se mais seriamente à fotografia por oferecer a possibilidade de várias 
experimentações estéticas. 
Sua obra fotográfica e seus fotogramas transformaram objetos reais em signos, 
descontextualizando-os e criando uma nova realidade. Jean-Marie Schaeffer explica 
que, nos fotogramas, devido aos fenômenos da luz, quanto maior a distância entre os 
objetos e a superfície sensível mais imprecisos serão os contornos da sombra. As 
sombras mais precisas foram conseguidas com objetos colocados diretamente sobre 
a superfície sensível. 
Em sua primeira exposição em 1921, onde combinou pinturas, objetos, colagens e 
fotografia. Ele teve objetivo de continuar a pesquisa iniciada por Duchamp onde 
transformava a fotografia do objeto em objeto mesmo, ou seja, a presença pela 
representação com o objetivo de provocar e perturbar o espectador. Este é o 
exemplo de um de seus fotogramas Les champs.  
Sua primeira publicação aconteceu em dezembro de 1922. Consiste no álbum  
Les champs délicieux que reuniu 12 fotogramas ou “rayografias” (rayographs). Esses 
fotogramas são de objetos do cotidiano, como molas, pentes, espirais, copos, chaves 
e ferramentas dispostas diretamente sobre a superfície sensível ou colocados em 
movimento por mão que os seguram. Suas rayografias foram chamados “objetos de 
sonho” ou “quadros pintados com a luz”. A luz criadora dos fotogramas, manipulada 
em sua intensidade, direção e duração, produz formas inesperadas, inclusive com 
efeitos inéditos de volume e densidade. Em 1931 ele utiliza fotografias e fotogramas 
de objetos elétricos como, ferro, ventilador, forno e lâmpadas. Man Ray foi com 
certeza, um dos fotógrafos que mais produziu fotogramas e por isso criou as obras 
mais originais de sua época e essas influências estão em toda arte contemporânea. 
As experiências de Man Ray juntamente com todo o trabalho das vanguardas 
fotográficas ampliaram as possibilidades do fotograma criando novos espaços e 
configurações óticas que leva as pessoas a se questionarem mesmo depois de 
quase um século. 

“Eu não fotografo a natureza, eu fotografo as minhas fantasias” 
 COLUCCI, Maria B. Revista Studium. Disponível em: 
http://www.studium.iar.unicamp.br/dois/3.htm  acesso em 11/11/14 
Mais referências disponíveis em: 
https://www.youtube.com/watch?v=0CH5zg6KXN0&feature=related  acesso 11/1114 
 

 

 

                                                 

 

http://www.studium.iar.unicamp.br/dois/3.htm%20%20acesso%20em%2011/11/14
https://www.youtube.com/watch?v=0CH5zg6KXN0&feature=related


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7: Man Ray, 1922 – Les champs délicius 1              Figura :, Man Ray, 1920 - Compass 
        Fonte:studium.iar.unicamp                                             Fonte: studium.iar. unicamp 

                                            

 

    

         
 
 
 
 
 
 
 

  Fig.9: Man Ray, 1927 - Rayografia 
  Fonte: stadium.iar.unicamp 

                                                                         

 

                                       

 

 

 

Após a leitura do texto responda as questões abaixo: 

 O que você entende por “rayograms”, ou fotogramas? 

 De que forma Man Ray contribuiu para a arte moderna? 

 Quais as principais características da obra de Man Ray? 

 Qual o objetivo de Man Ray com suas obras em relação ao espectador? 
Obs. As questões serão discutidas em sala de aula 
Atenção: seja um aluno pesquisador, para isso colabore com o seu grupo 
acrescentando alguma curiosidade (que não foram apresentadas ou 
discutidas em sala de aula) sobre o artista Man Ray no grupo do facebook. 

 

 

 



 

               
 

                                              

 

 

Seminário: Tecnologia aliada Arte 

 

Objetivos:  

 Verificar o processo de criação dos artistas André Kertész, Elton Fernandes, 

Odires Mlászho, Vik Muniz e Regina Silveira em suas composições digitais; 

 Apresentar seminário sobre as poéticas dos artistas pesquisados. 

 

Materiais de apoio: celulares, tablets, not books, net books, laboratório de 

informática com acesso a internet, recursos audiovisuais, pendrives 

 

Procedimento: 

 

 

                           

                                      FIG.10: Net Book          FIG. 11: Celular 
                                      Fonte: da autora           Fonte: da autora 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AMPLIANDO CONHECIMENTOS: 
Agora vocês irão ampliar ainda mais seus conhecimentos sobre 
dois artistas que já estudaram André Kertész, Elton Fernandes, e 
conhecer mais três artistas Odires Mlászho, Vik Muniz e Regina 
Silveira que   utilizam recursos das novas tecnologias em suas 
produções para depois apresentarem esses conhecimentos em 
forma de SEMINÁRIO. 
 
 Orientações:  

 A turma deverá ser dividida em cinco equipes;  

 Cada equipe deverá pesquisar sobre um artista correspondente;  

 Na pesquisa deverá constar dados sobre o panorama artístico e 
sobre suas principais obras; 

 Após a pesquisa os resultados devem ser apresentados em 
forma de “SEMINÁRO” pela equipe; 

 A cada artista apresentado, a equipe deverá fazer argumentos 
em relação à obra, e aos recursos utilizados para a realização da 
produção artística. 
 
CRITÉRIOS PARA A APRESENTAÇÃO DO SEMINÁRIO  

 Resumo do texto e entrega para o professor e demais alunos 
com identificação;  

 Apresentação em Power Point ou similares;  

 Ilustração dos conteúdos com uso de recursos audiovisuais; 

 Análise crítica e reflexiva sobre o tema;  

 Distribuição das atividades entre os membros da equipe;  

 Articulação/sintonia entre os membros da equipe;  

 Domínio dos conteúdos (de cada participante); 

 Disponibilizar as apresentações no grupo do facebook. 
 
Critérios para os demais participantes - Seminário 

 Articulação com os conteúdos apresentados;  

 Colaboração durante as apresentações dos seminários;  

 Posicionamento crítico e reflexivo diante dos conteúdos 
apresentados. 



         

 

 

 

 

 

 

                                                            

                   Fig. 12: Net book                                                       Fig. 13: Net book 
                    Fonte: da autora                                                        Fonte: da autora 

 

Atividades complementares  
Um pouco mais de conhecimento 
 
Dadaísmo  
O Dadá foi fundado em Zurique em 1916, por um grupo de refugiados da Primeira 
Guerra Mundial. Nos seus sete anos de vida o Dadaísmo tinha um objetivo de 
protestar contra a loucura da guerra. Por isso passaram a cultivar o absurdo. Se 
expandiu para França, Alemanha e estados Unidos e tinha como estratégia 
denunciar e escandalizar. Um dos exemplos: uma menina com um vestido de 
primeira comunhão recitando versos obscenos. Eles queriam acordar a imaginação. 
Duchamp uma das figuras mais influentes desse movimento. Para Duchamp a 
concepção da obra de arte era mais importante que o produto acabado. Ele 
inventou uma nova forma de arte chamada readymads (arte acabada). 
Conheça um pouco mais acessando ao link abaixo: 
https://www.youtube.com/watch?v=0aZP9jfwKJ0 acesso em 11/11/14 
 
SURREALISMO: dois anos depois nasceu o Surrealismo. Começou com um 
movimento literário promovido por André Breton, nascido da livre associação e da 
análise dos sonhos freudiana. Para os surrealistas, a obra de arte é resultado de 
pensamentos absurdos e ilógicos, como as imagens dos sonhos. Vai além do 
realismo. O espanhol Salvador Dalí se destaca neste movimento. 
Para conhecer mais assista aos vídeos disponíveis em: 
https://www.youtube.com/watch?v=z1oHrrIssf4 acesso em 11/11/14 
REFERÊNCIA: STRICKLAND, Carol. Arte Comentada. Da Pré-Història ao Pós-
Moderno 

 

       ATENÇÃO!!! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0aZP9jfwKJ0
https://www.youtube.com/watch?v=z1oHrrIssf4


 

 

               
 

                                       

 

 

  Composição plástica 

Objetivo: 

 Realizar composições visuais ressignificando os elementos presentes nas 

diferentes imagens. 

 

Materiais: imagens de revistas, jornais, cola, tesoura, papel A3, pincéis, tinta 

guache, pano velho e copinhos. 

 

 

Procedimento: 

 

 

Toda imagem é composta de diversos elementos que, ao se agruparem, 
ganham novos significados.  

Neste momento vocês irão dar significado as imagens de revistas, panfletos 
e jornais usando sua criatividade e sendo originais para elaborar sua composição 
plástica. 

 

 Selecione as imagens das revistas, jornais e panfletos 

 Recorte-as cuidadosamente 

 Crie uma nova imagem com características surreais através da colagem 

 Pinte o fundo do suporte A3 

 Organize a composição elaborada sobre o suporte A3 

 

 

 

 



Veja os exemplos abaixo: 

 

                                    

     FIG. 14: Exarcebação da  moda                                           FIG.15: Como é bom ser 

               Fonte: da autora                                                              Fonte: da autora 

 

 

                     

                                                FIG.16: Sonho 
                                             FONTE: da autora 

 

 

 

 

 



                    

 

 

                               

 

Fotografia e Arte 

 

Objetivo 

 Ler e analisar sobre o contexto histórico entre fotografia e arte 

 

Materiais: Textos, laboratórios de informática com acesso a internet 

 

A fotografia só começou a ser aceita como forma de arte, a partir da década 

de 1970. Por muito tempo, desde sua criação, por volta do século XIX, foi apenas 

utilizada como uma maneira de fazer registros documentais. Muitos argumentos 

foram colocados para que não pudesse ser vista como forma de arte, entre eles o 

fato de ser facilmente produzida e reproduzida. Mas na verdade para fazer uma 

fotografia-arte o fotógrafo precisa ter sensibilidade e criatividade, precisa interpretar 

a realidade de acordo com as noções estéticas. Além disso, precisa ter o domínio de 

algumas técnicas para que essa realidade seja transformada em arte. Essa 

transformação é feita por meio de algumas técnicas de composição fotográfica para 

que se transforme em um trabalho artístico. Entre essas técnicas estão algumas 

noções básicas sobre cortes, capturação das cores, controle sobre a luminosidade, 

enquadramento e outros. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  Artigo: Uma análise de aspectos dadá-surrealistas presentes no trabalho 
fotográfico de Man Ray 
 
O surgimento da fotografia é comumente associado a 1839, a Louis Daguerre e seu 
daguerreótipo – câmera fotográfica primitiva baseada no método de gravar imagens 
por meio da câmera escura. Desde então, fotografia é associada a uma fiel e exata 
representação da realidade, não mais que isso. 
Os pintores, receando que a pintura perderia espaço frente a esse novo 
experimento bem-sucedido, afirmavam que a arte era um processo criativo, 
enquanto que a fotografia era simples projeção do real. 
A atividade artística, enfim, era vista como algo intimamente ligado à autoria, 
enquanto que a fotografia, atividade regida por um instrumento mecânico e pelas 
leis da ótica e da química, nada mais fazia, segundo essa visão do que registrar, 
com fidedignidade, a realidade através da luz, sendo-lhe negada tipo de 
intelectualidade, de criatividade e interpretação. (BRAUNE,2000, p.12).  
A “condição indiciária, referencial, (...) por ter sido mal interpretada e pouco 
compreendida, acabou por levá-la à condição de mimese, de ‘espelho da realidade’, 
imitação mais perfeita do real.” (BRAUNE, 2000, p.12). 
Os temas a se fotografar eram, de algum modo, restritos. Geralmente, enquanto a 
pintura ansiava por temas mais sublimes e nobres, a fotografia volta-se a temas 
cotidianos e periféricos, antecipando, de certa forma, o ambiente surrealista, “os 
meandros pelos quais os surrealistas iriam vaguear. A periferia, hábitat natural do 
fotógrafo, compreenderia da mesma forma, o ponto de partida dos trabalhos de 
vários pintores surrealistas, como Ives Tanguy(...).” (BRAUNE, 2000, p.17) 
Mas até que ponto a fotografia tem essa característica mimética? Como saber se 
uma fotografia é um espelho do real se, para ela existir, dependeu das convicções e 
crenças de quem batia a foto? Ela é imparcial? Só transmite o que existe? 
Desde os primórdios da história da fotografia, Bayard, contemporâneo a Daguerre, 
“produziu e manipulou uma foto em que ele mesmo aparece morto e, segundo o 
texto que acompanhava a foto suicidou-se,  desiludido pela falta de reconhecimento 
do governo à sua invenção.” (OLIVEIRA, 2055, p.8). 
Em outras palavras, a fotografia nasceu juntamente à manipulação, rompendo as 
barreiras do real. 
Muitos anos depois, os movimentos dadaísmo e surrealismo confirmaram que essa 
tecnologia nem sempre é verdadeira, e, desafiando as leis da razão, buscaram no 
inconsciente a verdadeira realidade. 
Fonte:  Artigo: Uma análise de aspectos dadá-surrealistas presentes no trabalho 
fotográfico de Man Ray 
 
CARVALHO,Mariana Tiso de Carvalho 
CALEIRO ,Maurício de Medeiros  
Disponível em: 
http://www.intercom.org.br/papers/regionais/sudeste2011/resumos/R24-0273-1.pdf  
Acesso em 24/11/14 

http://www.intercom.org.br/papers/regionais/sudeste2011/resumos/R24-0273-1.pdf


 

Curiosidades sobre o DAGUERREÓTIPO e a CÂMARA ESCURA acesse os 
links abaixo: 
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/termo3856/daguerre%C3%B3tipo 
http://meiobit.com/15091/manifesto-contra-a-elitizacao-da-fotografia/v 
http://educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/debaser/singlefile.php?id=16272 
acesso em 25/11/14 

  

                                       

 

Agora que você já conheceu mais sobre a fotografia que tal praticar um pouco. Para 
isto utilize seu celular, ou do colega e ainda se for o caso pode utilizar também 
câmeras digitais. Experimente fotografar as composições com características 
surrealistas elaboradas por você na aula anterior. Não esqueça de colocá-las no 
grupo do facebook para que todos tenham acesso e possam interagir com as 
mesmas. 

 

 

               
 

                                              

 

 

Programas de manipulação de imagens GIMP, PHOTOSHOP, PICSART 

 

Objetivo 

 Conhecer e manipular programas que manipulam imagens 

 

Materiais: Laboratório de informática com acesso a internet, celulares 

 

A manipulação das fotografias é uma expressão da arte digital, criada em 

computadores por recursos de softwares, ou por outros processos com ferramentas 

e programas específicos que exploram diferentes processos de criação. Com os 

http://enciclopedia.itaucultural.org.br/termo3856/daguerre%C3%B3tipo
http://meiobit.com/15091/manifesto-contra-a-elitizacao-da-fotografia/v
http://educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/debaser/singlefile.php?id=16272


recursos digitais a fotografia é disponibilizada e introduzida na sociedade com muita 

agilidade. Os recursos digitais facilitam as possibilidades de experimentação com as 

imagens fotográficas, sendo que estas experimentações possibilitam desenvolver 

uma poética que vai além das propostas tradicionais de um registro.  Pois como 

coloca Dubois: [...] “a foto é também um verdadeiro material, um dado icônico bruto, 

manipulável como qualquer outra substância concreta (recortável, combinável etc.) 

portanto, integrável em realizações artísticas” (DUBOIS, 2011, p. 268), e ainda de 

acordo com (KOSSOY, 2012, p.40), [...] “são essenciais três elementos para a 

realização de uma fotografia: o assunto, o fotógrafo e a tecnologia”.  

O assunto a ser explorado será o animal de estimação, onde cada aluno 

deverá se pôr na situação de um fotógrafo. Para esta atividade vocês farão uso das 

ferramentas tecnológicas para explorar as possibilidades de manipulações. No 

laboratório Paraná Digital, temos o GIMP, um software livre que possibilita a edição 

e a manipulação de imagens, desde pequenas alterações até grandes mudanças 

possibilitando assim as experimentações. No celular individual poderão utilizar 

recursos como PHOTOSHOP e PICSART. 

 

Procedimento: 

 

 

 

 

 

 

 

 Neste momento vocês alunos deverão ir ao laboratório de informática juntamente 
com seu professor para que possam ter contato com o programa do GIMP e outros 
que puderem utilizar. 
Aproveite para tirar dúvidas e explorar as possibilidades de uso desses programas. 
Acesse o tutorial GIMP no link abaixo: 
http://www.educacao.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=18339 acesso 
em 24/11/14 
 
Podem também fazer uso de aplicativos instalados em seus celulares como 
PHOTOSHOP, PICSART e outros. 
http://www.techtudo.com.br/dicas-e-tutoriais/noticia/2012/07/como-usar-o-
photoshop-online.html  

 

                       

ATENÇÃO!!! 

http://www.educacao.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=18339
http://www.techtudo.com.br/dicas-e-tutoriais/noticia/2012/07/como-usar-o-photoshop-online.html
http://www.techtudo.com.br/dicas-e-tutoriais/noticia/2012/07/como-usar-o-photoshop-online.html


 

               
 

                                       

 

 

 

Manipulando imagens 

 

Objetivo 

 Realizar composições digitais fazendo uso dos programas de 

manipulação de imagens com características surreais 

 

Materiais: Laboratório de informática com acesso à internet, celulares com câmeras 

fotográficas acopladas, câmeras digitais, pendrive. 

 

 

Procedimento 

 

 
Agora é só praticar!   

 Faça as fotos do seu animal.  

 Escolha uma foto para poder fazer pelo menos três possibilidades de manipulação 

 Elabore suas composições digitais, usando sua criatividade a partir das 
ferramentas e programas disponibilizados 

 Salve as composições elaboradas 

 Após elaborar as composições deverá disponibilizá-las para o grupo do facebook 
da turma para que todos possam interagir com as mesmas. 

 Faça impressão das imagens. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

OBS.: nos exemplos abaixo foram utilizados aplicativos criados para o sistema 
operacional ANDROID - DeforMe que tem a função de editar fotos com vários 
formas, ou seja, deformam a imagem sem fugir da característica original; PICSART 
um aplicativo que faz cortes na imagem. 
 

 

                            

                         FIG.17: Fred                                                       FIG.18: Fred2 
        Fonte: da autora                                                 Fonte: da autora 

                            

                        FIG.19: Fred3                                                        FIG.20: Fred4 
       Fonte: da autora                                                   Fonte: da autora 

 

    ATENÇÃO 

 

 



               
 

                                              

 

Fotomontagem: O passado vivendo no presente 

 

Objetivos 

 Realizar pesquisas de imagens de memória sobre a cidade de Marilena-PR; 

 Produzir 02 imagens digitais baseando-se em princípios e técnicas  

contemporâneas; 

 Valorizar a cidade de Marilena – PR por meio da produção da imagem de 

memória cultural. 

 

Materiais: Fotos antigas da cidade de Marilena, câmeras digitais, laboratório de 

informática com acesso a rede de internet 

 

A fotomontagem foi uma prática muito usada pelos dadaístas e com características 

bem diversificadas. 

 

Procedimento 

 

 
O processo de criação deverá mesclar as imagens antigas com as imagens atuais.  

 Alunos, vocês deverão pesquisar fotografias antigas da cidade de Marilena na 
biblioteca, em escolas, bem como em sites da web para que a partir delas façam 
estudos de manipulação utilizando o passado e o presente;  

 Escolha duas fotografias antigas e observem os ângulos, locais, entre outros;  

 Vá até o local onde foi feito o registro da fotografia antiga;  

 Fotografe o mesmo local, respeitando o mesmo ângulo; 
Recorte parte da fotografia antiga e sobreponha a fotografia nova de forma a 
integrar as mesmas formas.  
Utilize o programa do GIMP, PHOTOSHOP, PICSART ou outro que achar 
necessário para fazer a manipulação com as duas imagens O PASSADO ( 
fotografia que vocês pesquisaram da cidade) E O PRESENTE ( mesmo local da 
pesquisa mas fotografado nos dias atuais); 



Procure utilizar ferramentas funcionais dos programas como borracha, pincéis, 
transparência das camadas e alguns filtros para melhorar a nitidez; 
Disponibilize os resultados das produções no grupo do facebook; 
OBS. (O professor) irá imprimir as composições (para que isto aconteça irá 
necessitar do auxílio de seu professor, pois deve imprimi-las em tecido próprio para 
tela de pintura em locais específicos para impressão, por possibilitar um 
acabamento melhor para as imagens); 
Providencie com auxílio do seu professor armação para telas em marcenarias; 
Monte as telas em sala de aula com auxílio de seu professor. 

 
 
                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                Fig.21: Escola                                                                          Fig. 22: Escola 
              Fonte: da autora                                                                         Fonte: da autora  
 
                                                            

                                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Fig. 23: Escola                                                                                 Fig. 24: Escola 
          Fonte: da autora                                                                               Fonte: da autora 
 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

     Fig. 25: Presente e passado                                                     Fig. 26: Presente e passado2 
            Fonte: da autora                                                                          Fonte: da autora 
 



 

               
 

                                       

 

Criação de um vídeo 

 

Objetivo 

 

 Produzir um vídeo à partir das produções realizadas 

 

Materiais: laboratório de informática com acesso a rede de internet, celulares 

composições digitais produzidas anteriormente 

 

Procedimento 

 

 
Primeiramente você aluno deverá ter contato e explorar o programa do Movie 
Macker. Sugestão de link https://www.youtube.com/watch?v=s3C-cac1UXE  
 
O professor deverá formar grupos com o máximo cinco alunos; 
Cada grupo deverá organizar as composições feitas por cada um individualmente 
no decorrer do processo para serem anexadas ao vídeo do grupo; 
Escolha de músicas para colocar como fundo dos vídeos; 
Produção do vídeo com a produções realizadas e escolhidas pelos alunos; 
 Edite o vídeo para ser apresentado na sala de aula através da TV pendrive; 
Disponibilize o vídeo no grupo do facebook para todos da sala 
 Colocar seus argumentos sobre os vídeos realizados. 
 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=s3C-cac1UXE


               
 

                                       

 

Pós Intervenção– Exposição 

 

Objetivo 

 Realizar exposição para divulgação do processo de trabalho 

 

Procedimento 

 

 

A exposição dos trabalhos feitos por vocês alunos será realizada no espaço 
escolar, mais precisamente na sala de vídeo da escola durante os três períodos: 
manhã, tarde e noite. 

 Divulgue a exposição por meio das redes sociais e através de cartazes fixados no 
ambiente escolar; 

 Faça abertura explicando para comunidade escolar sobre o objetivo principal dessa 
proposta de trabalho e sobre o processo; 

 Permaneçam no local da exposição para possíveis explicações sobre os resultados 
atingidos; 

 Disponibilize para toda comunidade escolar durante a exposição todos os trabalhos 
realizados durante o decorrer do processo: composições visuais, composições 
digitais e audiovisuais. 

 

 

 

 

A avaliação se dará a partir do que está proposto nas Diretrizes Curriculares 

de Arte. Será feita durante todo o processo de maneira diagnóstica, processual, 

contínua e cumulativa levando-se em conta os aspectos qualitativos sobre os 

quantitativos, a capacidade individual, ou seja, o comprometimento, desempenho do 



aluno no decorrer das atividades e a sua participação na realização das atividades 

propostas.  

As atividades desenvolvidas pelos alunos durante a implementação da 

unidade didática serão avaliadas por meio da observação direta do professor, que 

será o mediador do conhecimento.  

Serão utilizados vários instrumentos de avaliação de acordo com a proposta 

de trabalho. Entre eles: debates, seminário, registros em forma de relatório, 

pesquisas, produções individuais e em equipes. 

Por meio dessa intervenção pedagógica espera-se que os alunos passem a 

perceber que as novas tecnologias podem ser utilizadas na disciplina de Arte no 

Ensino Médio de forma a gerar estímulos e novas ressignificações para o 

conhecimento estético, o trabalho artístico e a expressão. 

 

 

 

 

 

A avaliação da Produção Didática Pedagógica será realizada de duas 

formas. No final da intervenção da unidade didática por meio de exposição com 

apresentações a comunidade escolar sobre o processo desenvolvido com 

apontamentos sobre os objetivos se foram atingidos, se não foram, ou se atingiram a 

proposta parcialmente. Outro grupo que irá avaliar será os professores que 

participarão do Grupo de Trabalho em Rede (GTR), visto que terão a oportunidade 

de analisar e refletir sobre a possibilidade de aplicabilidade desta unidade. Desta 

forma podendo sugerir, solucionar dúvidas referentes as atividades propostas, 

opinar de modo a contribuir para o enriquecimento do processo de ensino da Arte na 

Educação Básica, de modo que as novas tecnologias possam ser utilizadas como 

um recurso para gerar novos estímulos e novas ressignificações para o 

conhecimento estético, o trabalho artístico e a expressão. Todos os dados serão 

utilizados no desenvolvimento do artigo científico. 

 

 

 



 

 

 

 

O desenvolvimento da Unidade Didática se dará por meio de momentos 

sendo desta forma dividida em doze momentos com conteúdo e atividades para 

serem realizadas sobre o assunto. Será disponibilizado neste momento uma imagem 

sobre a origem dos celulares disponível no link 

http://www.macacovelho.com.br/evolucao-do-celular/ acesso em 10/11/14 para 

perceber a curiosidade em relação a invenção do celular. A partir daí se dará início 

aos momentos propostos na Unidade Didática. 

Primeiro Momento: Orientações sobre a proposta da Unidade Didática e 

criação de uma página nas redes sociais (4hs) 

 Primeiramente será feita uma explanação sobre o tema a ser desenvolvida 

no decorrer do processo da proposta da Unidade Didática - Novas Tecnologias na 

Educação Básica – produção de sentidos. Para dar início as reflexões os alunos 

deverão ter acesso  ao vídeo “As tecnologias na sala de aula” disponível no link 

https://www.youtube.com/watch?v=CJWOFbuwiPg  acesso em 09/11/2014 e da 

entrevista do filósofo Pierre Levy “Só tabletes não fazem o trabalho sozinho” 

disponibilizada no site abaixo: http://extra.globo.com/noticias/educacao/educacao-

360/so-tablets-nao-fazem-trabalho-sozinhos-diz-filosofo-pierre-levy-13468681.html.   

Explicar aos alunos de que maneira se dará a proposta da Unidade Didática, que o 

objetivo do trabalho se dá no fato de perceber como as novas tecnologias estão 

presentes no nosso dia a dia, mas que devem aprender a lidar com as mesmas de 

modo que sejam significativas inclusive para o processo educacional e que essas 

tecnologias são recursos importantíssimos para o processo pedagógico em Arte na 

Educação Básica. Após assistir o vídeo, fazer a leitura da entrevista do autor e 

discutir o tema, você professor deverá criar juntamente com os alunos uma rede 

social para a sala (GRUPO FECHADO NO FACEBOOK), para que façam as trocas 

de experiências e recebam todos os materiais disponibilizados por você e pelos 

colegas da sala. Em seguida, você professor deve disponibilizar por meio da rede 

social questões sobre o tema para que os alunos respondam individualmente. Neste 

https://www.youtube.com/watch?v=CJWOFbuwiPg
http://extra.globo.com/noticias/educacao/educacao-360/so-tablets-nao-fazem-trabalho-sozinhos-diz-filosofo-pierre-levy-13468681.html
http://extra.globo.com/noticias/educacao/educacao-360/so-tablets-nao-fazem-trabalho-sozinhos-diz-filosofo-pierre-levy-13468681.html


momento você professor também indicará o vídeo sobre rede social que estará no 

link https://www.youtube.com/watch?v=J-AsfVtzp6c) e o link que trata sobre a Lei nº 

18.118/2014 que proíbe a utilização de qualquer equipamento eletrônico dentro de 

salas de aula de todo o Paraná que não sejam para fins pedagógicos. Cada aluno 

deve responder individualmente as questões proposta na rede social (face book). 

Após responderem na rede social deverão formar equipes (seis equipes) para que 

cada equipe discuta uma questão respondida por todos chegando assim a uma 

síntese e uma conclusão para levar para ao debate (dez minutos para responder e 

dez minutos para socializar). 

Segundo momento: Conceituação histórica e conceitual sobre Arte e Novas 

Tecnologias (2hs) 

 Será abordado textos sobre desafios que as novas tecnologias nos trazem 

com questões para serem respondidas e socializadas no grupo da sala de aula face 

book. Você professor deve fazer comentários pertinentes as colocações dos alunos. 

Para ampliar os conhecimentos deverão os vídeos sobre o “uso dos celulares na 

sala de aula” disponíveis nos links https://www.youtube.com/watch?v=Ghbo9yzE03U 

Acesso em 09/11/14 https://www.youtube.com/watch?v=i1REY9q3JUc acesso 

em 09/11/14 

Terceiro momento: O Celular a serviço da aprendizagem (3hs) 

Neste momento você professor deve mostrar ao aluno que o objetivo não é 

abandonar sua prática pedagógica, e sim fazer com que o aluno utilize as novas 

tecnologias como um recurso altamente importante para desenvolver ainda mais 

sua capacidade de pensar e fazer Arte.  Irão fazer pesquisas no laboratório de 

informática e por meio de celulares das obras de Man Ray, André Kertész e do 

fotógrafo Elton Fernandes. Após a pesquisa disponibilizar questões referentes ao 

tema para que responda em equipe com no máximo cinco alunos por equipe. 

Esclarecer que cada equipe deve eleger um representante para postar as respostas 

do grupo do face book. 

Quarto momento: Conceituação histórica e conceitual (2hs) 

 Este momento será realizado a contextualização em relação as obras de 

Man Ray. Para isso professor deverá levar o texto: Objetos de sonho de Man Ray 

que também estará disponível no link http://www.studium.iar.unicamp.br/dois/3.htm 

  E sugerir outra referência relacionada ao tema, um vídeo no link 

https://www.youtube.com/watch?v=0CH5zg6KXN0&feature=related acesso 11/1114. 

https://www.youtube.com/watch?v=i1REY9q3JUc


Você professor, deve levar as questões para que sejam respondidas 

individualmente e discutidas em sala de aula pelo grupo todo. Como atividade 

complementar em casa cada um deve abordar uma curiosidade sobre o artista Man 

Ray em seu grupo do face book. 

Quinto momento: Seminário: Tecnologia aliada Arte (4hs) 

 Neste momento, você professor, deverá dividir a turma em cinco equipes, 

para que os alunos façam pesquisa corresponde aos artistas: André Kertész, Elton 

Fernandes, Doires Mlászho, Vik Muniz e Regina Silveira que   utilizam recursos das 

novas tecnologias em suas produções. Os conhecimentos pesquisados devem ser 

apresentados em forma de SEMINÁRIO onde deverá constar dados sobre o 

panorama artístico e sobre suas principais obras. Você professor deve disponibilizar 

para os alunos os critérios de avaliação para a apresentação do Seminário e 

também uma sugestão de links como material de apoio sobre cada artista: André 

Kertész  

http://lounge.obviousmag.org/por_tras_do_espelho/2012/07/as-distorcoes-de-andre-

kertesz.html 

http://wwwblogdoruycom.blogspot.com.br/2011/10/andre-kertesz-fotografo-

hungaro.html 

 acesso em 11/11/14 

Elton Fernandes 

http://wsimag.com/pt/arte/9097-elton-fernandes 

http://obviousmag.org/archives/2014/03/a_fotografia_surrealista_de_elton_fernandes

.html 

acesso em 11/11/14 

Odires Mlászho 

http://www.pipa.org.br/2014/01/individuais-de-regina-silveira-odires-mlaszho-e-

rodrigo-braga-em-sao-paulo/ 

http://masp.art.br/2013/programacao_exposicao.php?ref=13 

http://photos.uol.com.br/fotomontagens-paulistanas/ 

acesso em 23/11/14  

Regina Silveira 

http://vimeo.com/93631621 

http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa8084/regina-silveira 

acesso em 23/11/14 

http://lounge.obviousmag.org/por_tras_do_espelho/2012/07/as-distorcoes-de-andre-kertesz.html
http://lounge.obviousmag.org/por_tras_do_espelho/2012/07/as-distorcoes-de-andre-kertesz.html
http://wwwblogdoruycom.blogspot.com.br/2011/10/andre-kertesz-fotografo-hungaro.html
http://wwwblogdoruycom.blogspot.com.br/2011/10/andre-kertesz-fotografo-hungaro.html
http://wsimag.com/pt/arte/9097-elton-fernandes
http://obviousmag.org/archives/2014/03/a_fotografia_surrealista_de_elton_fernandes.html
http://obviousmag.org/archives/2014/03/a_fotografia_surrealista_de_elton_fernandes.html
http://www.pipa.org.br/2014/01/individuais-de-regina-silveira-odires-mlaszho-e-rodrigo-braga-em-sao-paulo/
http://www.pipa.org.br/2014/01/individuais-de-regina-silveira-odires-mlaszho-e-rodrigo-braga-em-sao-paulo/
http://masp.art.br/2013/programacao_exposicao.php?ref=13
http://photos.uol.com.br/fotomontagens-paulistanas/
http://vimeo.com/93631621
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa8084/regina-silveira


http://www.escritoriodearte.com/artista/vik-muniz/  

http://www.catalogodasartes.com.br/Lista_Obras_Biografia_Artista.asp?idArtista=250  

http://pt.slideshare.net/AlexSandrocarioca/vik-muniz  

https://www.youtube.com/watch?v=LaR6WZVi2jM  

acesso em 23/11/14 

6º momento: Composição plástica (3hs) 

 Neste momento professor, você desenvolverá com os alunos um trabalho 

voltado para a composição plástica. Primeiramente explique aos alunos que toda 

imagem é composta de diversos elementos que, ao se agruparem, ganham novos 

significados, irão dar significado as imagens de revistas, panfletos e jornais que 

trarão de casa ou usando sua criatividade e sendo originais para elaborar sua 

composição plástica. Para realizar a composição deverão selecionar as imagens 

com significado para cada um, recortá-las cuidadosamente, para somente a seguir 

criar uma nova imagem com características surreais através da colagem. Para 

finalizar o trabalho, o aluno deverá pintar o suporte que será feito a colagem da 

composição elaborada, papel A3, outra sugestão aos alunos é fazer colagens com 

os próprios papéis, em seguida oriente os alunos a colar a composição de forma que 

fique agradável.   

Sétimo momento: Fotografia e Arte (2hs) 

 Neste momento professor, seu aluno terá contato com a contextualização 

histórica sobre a fotografia, sua origem e algumas curiosidades em relação ao 

DAGUERREÓTIPO e a CÂMARA ESCURA. Explore o contexto com seus alunos, 

em seguida disponibilize o vídeos dos links para melhor compreensão do conteúdo 

http://enciclopedia.itaucultural.org.br/termo3856/daguerre%C3%B3tipo 

http://meiobit.com/15091/manifesto-contra-a-elitizacao-da-fotografia/v . 

A proposta da atividade será fazer com seus alunos desenvolvam 

experiências simples de fotografia utilizando para isso seus celulares, tabletes ou 

câmeras fotográficas. Deixe-os livre para fotografarem da maneira como acharem 

interessante, pois este é o momento da exploração livre. 

Oitavo momento: Programas de manipulação de imagens GIMP, PHOTOSHOP, 

PICSART (3hs) 

 O objetivo neste momento é levar seus alunos a terem contato com 

programas de manipulação de imagens como o Gimp, um software livre que 

possibilita a edição e a manipulação de imagens, desde pequenas alterações até 
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grandes mudanças, possibilitando assim as experimentações. Podem também ter 

acesso a outros programas como o PHOTOSHOP e PICSART se necessário. Para 

tanto o trabalho deverá ser realizado no laboratório de informática com acesso a 

rede de internet. Você professor deverá disponibilizar os links como sugestão aos 

alunos http://www.educacao.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=18339 

http://www.techtudo.com.br/dicas-e-tutoriais/noticia/2012/07/como-usar-o-photoshop-

online.html acesso em 24/11/14 

Nono momento: MANIPULANDO IMAGENS (4hs) 

 O objetivo neste momento será fazer com que seus alunos realizem 

composições digitais fazendo uso dos programas de manipulação de imagens que 

tiveram contato até o momento. Para realizar a atividade será preciso utilizar o 

laboratório de informática com acesso à internet, câmeras fotográficas, celulares 

com câmeras acopladas ou tablets. A manipulação vai ser realizada a partir de uma 

fotografia tirada do animal de estimação de cada um, ou de algum colega. Ao 

fotografar lembrá-los de algumas dicas importantes para que a fotografia fique boa, 

como por exemplo: observar a luz natural; ficar de costas para o sol; procurar um 

bom enquadramento; usar o zoom para fotografar algo bem específico; para um bom 

efeito o ideal é posicionar a câmera no nível do tema. Após especificar bem as 

características para uma boa fotografia, peça para que tirem suas fotos e faça as 

manipulações que achar necessária (pelo menos três manipulações diferentes), 

deixando a foto original para ser comparada aos resultados elaborados. Depois de 

realizadas as composições digitais, peça para que os alunos salve-as em seguida 

disponibilize no grupo do facebook da turma. Também será necessário fazer a 

impressão de todas as composições digitais elaboradas. 

Décimo momento: Fotomontagem: O passado vivendo no presente (4hs) 

 Este momento O passado vivendo o presente será feito por meio de 

pesquisas de imagens de memória sobre a cidade de Marilena – PR, onde o 

processo de criação deverá mesclar as imagens antigas com as imagens atuais. 

Oriente seus alunos primeiramente para que façam uma pesquisa na biblioteca, nas 

escolas, com pessoas mais velhas de fotografias antigas da cidade. Depois peça 

para que vá até o local da fotografia antiga e observe bem o ângulo, procure 

fotografar o mesmo local do mesmo ângulo que foi encontrado. Após realizar a 

fotografia, você professor deve pedir para que utilizem os programas trabalhados até 

aqui como o GIMP, PHOTOSHOP, PICSART e outros souber utilizar para fazer o 
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recorte da fotografia antiga, sobrepondo a fotografia tirada nos dias atuais 

integrando as mesmas formas. Oriente para que usem a criatividade ao utilizar as 

ferramentas dos programas de manipulação de imagem para que as composições 

se tornem criativas e originais. Os resultados devem ser disponibilizados no grupo 

do facebook da turma. Professor você deverá salvar as composições, levá-las para 

imprimir em locais que trabalhe com impressão de tecidos para telas. Para que se 

conclua o trabalho também será necessário que você procure uma marcenaria para 

produzir as armações para telas. A montagem pode ser feita na sala de aula com 

seu auxílio. 

Décimo primeiro momento: Criação de um vídeo (4hs) 

 O objetivo aqui será de produzir um vídeo em equipe utilizando parte das 

composições realizadas. Para isso será necessário conhecer o programa do movie 

macker disponível no link. Após ter contato com o programa, formar equipes de no 

máximo cinco alunos. Cada equipe deverá escolher as composições mais originais e 

criativas para a montagem do vídeo. Orientar para que também escolham músicas 

para compor o fundo do vídeo. A equipe deve fazer a edição do vídeo e 

disponibilizá-la no grupo do facebook da turma. Para concluir, você professor deve 

orientar os alunos para que coloquem argumentos sobre as produções de todas as 

equipes no grupo do facebook.  

Décimo segundo momento: Pós Intervenção – Exposição (4hs) 

 Este é o momento professor que tem por objetivo divulgar o trabalho 

realizado durante o processo. Oriente os alunos para que divulguem nas redes 

sociais e no ambiente escolar através de cartazes. Você deverá escolher uma data 

em que possa ser feita a exposição nos três períodos: manhã, tarde e noite.  Você 

professor deve auxiliá-los na montagem da exposição. Em todos os períodos os 

alunos serão responsáveis em fazer as explicações de como ocorreu o processo. Na 

exposição deverá ter todos os tipos de composições realizadas: composições 

visuais, digitais e audiovisuais. 
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