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CAMPUS: Alaor Queiroz de Araújo – Goiabeiras – Vitória 

CURSO: ARTES VISUAIS 

DEPARTAMENTO RESPONSÁVEL: Centro de Artes / SEAD 

IDENTIFICAÇÃO: Educação Não Escolar em Artes Visuais II 

CÓDIGO: 
EAD12644 

DISCIPLINA OU ESTÁGIO: 
DISCIPLINA 

PERÍODO: 
2018/1 – 8º 
PERIODO 

OBRIGATÓRIA  (X) 
OPTATIVA         (  ) 

REQUISITOS: Educação Não Escolar em Artes Visuais I 
 

CRÉDITOS: 5 
 

CH TOTAL: 
105 
 

DISTRIBUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA 

TEÓRICA
45 
 

EXERCÍCIO 
30 

LABORATÓRIO 
30 

OUTRA 
- 

NÚMERO MÁXIMO DE ALUNOS POR TURMA: 30 

 

EMENTA: 

Intervenção com práticas educativas em Artes Visuais em contexto não escolar. As políticas artísticas e 
culturais em contextos não escolares. Projetos de extensão e de pesquisas na área de educação não 
escolar: a concepção de arte presente neles e os modos de mediação da Arte propostos. Os espaços 
não escolares do município, as experiências de arte e cultura, arte e saúde, arte e meio ambiente e arte 
e tecnologia. 

 

OBJETIVOS: 

1. Refletir sobre o papel da prática para o licenciado em Artes Visuais como mediador da Arte na 

educação não escolar, compreendendo-a como componente criativo, expressivo e simbólico do 

homem.  

2.  Familiarizar-se com a realidade da Educação não Escolar do município a fim de realizar 

atendimento de demandas na área da saúde, expositivo e comunidades por meio de ações 

educativas. 

3. Planejar e desenvolver propostas de inserção da Arte por meio de material educativo ou 

intervenção educativa em um dos espaços educativos não escolares da comunidade considerando 

os pressupostos que a embasam numa relação teórica-prática. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

Unidade 1 –  Propositores da Arte na educação não escolar: o papel da prática.  
Unidade 2 – Planejamento e desenvolvimento de práticas em ou para espaços não escolares. 

 

METODOLOGIA DE ENSINO: 

As aulas serão ministradas no Ambiente Virtual de Aprendizagem por meio de vídeo aulas,  
webconferências e materiais didáticos produzidos e selecionados pelo professor e disponibilizados na 
biblioteca da disciplina.  
  
As atividades estão presentes tanto no AVA em um Mapa de Atividades, que apresenta os objetivos, 
descreve, regula e orienta o estudante passo a passo quanto ao processo de aprendizagem.   
  
Serão propostas leituras, reflexões, elaboração de sínteses, audiência de vídeos, atividades no pólo, 
assim como atividades de campo para exercícios e levantamento de dados para os trabalhos propostos 
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para as intervenções educativas.  Portanto, a presença no polo é fundamental para socializar os 
saberes com os pares junto ao tutor presencial que auxiliará no esclarecimento de dúvidas e 
acompanhará todo o processo de integralização da disciplina. 

  

RECURSOS DE ENSINO: 

Será organizada sala em plataforma Moodle. No AVA serão disponibilizadas as ferramentas 
necessárias ao estudo, leituras, fichamento e orientações para o estágio.  
As atividades práticas serão desenvolvidas nas dependências de Escolas de Ensino Médio da região do 
aluno. 

 

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM: 

• Avaliação NÍVEL I (peso na disciplina: 49%) assim distribuídos: o Realização de atividades 
presenciais o Realização de atividades a distância o Processual: participação e presença nas 
atividades presenciais  o Processual: participação e presença no Ambiente Virtual de 
Aprendizagem . 

• Avaliação NÍVEL II (peso na disciplina: 51%) o Avaliação Parcial I (relatório do estágio) tutor a 
distância o Avaliação Parcial II (apresentação da intervenção educativa: elaboração de material 
educativo ou mediação educativa realizada em espaço não escolar) tutor presencial. 

• Critérios gerais:  
Nível I (49%) + Nível II (51%) = Média da Disciplina (100% ) 
Para aprovação na disciplina o aluno deve obter nota igual ou superior a 70% no Nível I e no 
Nível II.  
A média de 70% deve ser obtida em ambos os níveis.   
O aluno que obtiver média inferior a 70% em um dos níveis, ou em ambos, deverá fazer uma 
prova final.   

  
Para o aluno que fizer prova final a nota final da disciplina é dada por média simples entre a Média da 
Disciplina e a Nota da Prova Final, sendo que, para obter aprovação, o aluno deve aferir no mínimo 
50% de média final. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BARBOSA, Ana Mae e COUTINHO, Rejane Galvão (orgs). Arte/educação como mediação cultural e 
social. São Paulo: Editora UNESP, 2009.  
  
LEITE, Maria Isabel e OSTETTO, Esmeralda (orgs) Museu, Educação e Cultura: encontros de crianças 
e professores com a arte. Campinas: Papirus, 2005. (Coleção Àgere)  
  
PIMENTA, Selma Garrido; LIMA, Maria Socorro Lucena. Estágio e docência. 7. ed. São Paulo, SP: 
Cortez, 2012. 296 p. (Coleção docência em formação: Série saberes pedagógicos).   

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

Percursos da Arte na Educação. Coleção com 10 DVDs com 20 depoimentos. São Paulo: Realização 
Ação Educativa, Produção Olhar Periférico e Apoio Instituto C&A. 2013.   
  
SANMARTIN, Stela Maris. Arte no espaço educativo: práxis criadora de professores e alunos.  Tese 
(Doutorado em Educação). Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo, 2013.  
  
SOUSA, E; Tessler, E; Slavutzky, A. A Invenção da Vida - Arte e Psicanálise. Porto Alegre: Artes e 
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Ofícios, 2001. 
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