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PLANO DE ENSINO 

Atividades Domiciliares Especiais (ADE)  
 
O plano de ensino revisado para ADE deve prever: quais atividades serão solicitadas aos estudantes e 
qual carga horária será computada para cada atividade entregue. A frequência do estudante não será 
estimada por sua presença nas atividades síncronas, mas sim pela efetiva realização das atividades 
propostas. 
 
UNIDADE CURRICULAR: 4268 – EXPERIMENTOS NA ARTE E PROCESSOS DE 
CRIAÇÃO  
 
Carga Horária Total da UC em ADE: 75h 
 
Professor(a) Responsável: 
Profa. Dra. Betania Libanio Dantas de 
Araujo 

Contato: 

betania.libanio@unifesp.br 

Ano Letivo: 2020                                                 Semestre: 2º semestre 

Departamento: Educação  
Disciplina participante: Experimentos na Arte e Processos de Criação 

OBJETIVOS 
Gerais: 
Propiciar o desenvolvimento do pensamento artístico e da percepção estética. 
Desenvolver a sensibilidade, a percepção e imaginação no domínio do conhecimento 
artístico. Compreender a arte como humanização da realidade. Desenvolver a 
habilidade criativa. 
 
Específicos:  
Ao final da disciplina espera-se que os estudantes possam: 1. Realizar ações 
artísticas utilizando recursos materiais e digitais 2. Construir o seu percurso criador 
na perspectiva temática individual 3. Perceber o processo do fazer, do fruir e do 
refletir artístico enquanto propósito a ser desenvolvido nas ações educativas em sua 
futura profissão 4. Conhecer recursos e possibilidades expressivas para o processo 
criativo pessoal com os seguintes estudos: Retomada do traço expressivo; Compose a 
Collage; Leitura de obra; Composição de foto ao celular (o instante decisivo e/ou collage); 
Criação de um stop motion; Criação de uma foto haikaista; Composição da imagem no rádio 
teatro (Vermelho como o céu);  Histórias ancestrais e a arte postal digital; Jogos nos museus 
virtuais de arte; Google Arts e Culture; clipe de arte; Vídeo 360 graus; Visita virtual ao 
museu; Assinatura Artística; Cartão digital; Caderno de artista; Vídeos sobre a ação artística; 
Organização do espaço criador. 
 
EMENTA  
A disciplina propõe um estudo teórico-prático, bidimensional e tridimensional, digital, do 
fazer pictórico e desenhístico, da construção de imagens no intuito da criação de um 
portfólio pessoal compreendendo o repertório de criação visual livre e orientada, com 
investigações no processo criativo. A alfabetização visual e a elaboração dos saberes-fazeres 



para propostas de ação em artes visuais para a escola orientarão a produção didática do 
ensino da arte. 
 

1. Investigar o traço perdido, promover experimentações para o olhar consciente. 

2. Reconhecer o desenho como essencial no desenvolvimento da linguagem, gerar a 

reflexão sobre o seu traço gráfico. 

3. Compreender a distinção entre a subjetividade da pincelada e a objetividade do 

traço. Planejamento e acaso artístico. 

4. Investigar e experimentar materiais recicláveis inusitados (investigação do entorno e 

elaboração de ferramentas expressivas). Diversidade de modos do fazer e de 

materiais: suportes, ferramentas, pigmentos,... 

5. Criar um portfólio digital individual e participar da mostra de arte coletiva com a 

elaboração de uma monitoria/curadoria. 

6. Pesquisar e elaborar uma gramática visual individual: ponto, linha, plano, cor, 

volume, espaço, texturas,...  

7. Elaborar um projeto de ação ao final da eletiva que contemple as experimentações 

e os estudos teóricos promovendo uma experiência didática. 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  
 
• Processo criativo, saber-fazer, criatividade, elaboração do novo (Arte Moderna) 

• Desconstrução da obra e criação do objeto artístico (Arte Contemporânea) 

• Fruição na arte e alfabetização visual 

• Relação entre objeto cultural e espectador  

• Elaborações de propostas didáticas da arte (educação infantil, ensino fundamental e eja) 
 
METODOLOGIA DE ENSINO  
 
Princípios que nortearão a metodologia: 

1. Criação de um percurso pessoal expressivo  

2. Ação reflexiva sobre as suas produções e dos colegas 

3. Apoio à investigação e coleta de materiais inusitados (sucatas) 

4. Planejamento, ação e reflexão sistemáticos 

5. Ação participativa  

6. Construção de portfólio 

 



As aulas serão desenvolvidas em situações que favoreçam o debate coletivo dos temas 

propostos. Para tanto, os procedimentos didáticos utilizados serão: 

• Uso de vídeos 

• Exposição teórica pelo professor 

• Estudos teórico-práticos sobre as artes visuais 

• Visitação ao museu virtual e aula-passeio pelo googlemaps 

• Pesquisa sobre museus virtuais e propostas de fruição 

• Seminários sobre o fazer artístico 

• Consulta bibliográfica 

• Pesquisa experimental relacionando experimentação plástica e intervenção 

virtual 

• Debates, pesquisa, exposição 

 
• Atividades Síncronas: Encontros virtuais pelo Google Meet com: explicações temáticas, 
dinâmica de grupo, ação artística. Serão encontros também para acompanhamento, 
orientações, dúvidas, conversas sobre os tópicos temáticos  
 
O link será sempre enviado pelo Moodle. O encontro será às 5ª feiras. 1º encontro: 
19/11/2020  
 
• Atividades Assíncronas: Todos os materiais serão disponibilizados no Moodle da Eletiva 
Experimentos nas Artes e Processos de Criação 
 
Nos Tópicos Temáticos constam:  
- Vídeo sobre o tema 
- Leituras sugeridas 
- Links 
- Filmes 
- áudios e gravações 
- locais de visita virtual 
 
 
AVALIAÇÃO  
Conceito final da unidade curricular: “cumprido/não cumprido” O conceito CUMPRIDO, será 
atribuído ao aluno que:  
 

a) Realizar o portfólio digital (individual) com postagem 
b) Participar do fórum livre e do glossário (individual) 
c) Enviar o Trabalho Final (individual) 
d) Participar da exposição e vernissage virtuais 

 

Descrição das atividades a cumprir: 

Portfólio digital – Consiste em arquivo único das produções imagéticas/sonoras produzidas 



durante a disciplina 
Fórum – Consiste em postar dúvidas e interesses sobre a área com interação e mediação da 
docente e participantes 
Glossário – Consiste em realizar uma pesquisa sobre ferramentas digitais, jogos de arte e 
museus de arte interativos para a criação coletiva de um glossário 
Trabalho Final – Texto autoral reunindo leituras e produções artísticas realizadas na 
disciplina e (auto)avaliação da disciplina. Estrutura do trabalho final:  

a) Folha de Rosto: uma obra de criação do estudante e assinatura 

b) Anverso da folha de rosto: título do trabalho; nome do autor do trabalho, número 
de matrícula, Curso, Termo;   

c) Organização: Introdução, justificativa, desenvolvimento, Considerações finais, 
Referências 

BIBLIOGRAFIA 
Básica  
 
ARAUJO, Betania Libanio Dantas de; BOTTON, Selma; SILVA, Adriana. Artes Visuais na 
Educação Infantil. In: Aperfeiçoamento em Educação Infantil, Infâncias e Arte. São Paulo: 
Comfor/Unifesp, 2015.  
Disponível em:  
<http://repositorio.unifesp.br/bitstream/handle/11600/39158/COMFOR%20-%20EIIA%20- 
%20Mod3.pdf?sequence=1&isAllowed=y> 
 
ARAUJO, Betania Libanio Dantas de; LOURENÇO, Érica Aparecida Garrutti de (orgs). Clareira 
luminosa: arte, curiosidade e imaginação na infância. São Paulo: Alameda, 2017. 
 
Complementar 
DWORECKI, Silvio. Em busca do traço perdido. São Paulo: Scipione, 1998. 
 
EDWARDS, Betty. Desenhando com o lado direito do cérebro. São Paulo: EDIOURO, 1984. 
 
HOLM, Anna Marie. Entrevista com a artista plástica Anna Marie Holm. 
http://bebe.abril.com.br/01_03/desenvolvimento/conteudo_263058.php 
 
 
DOCENTE PARTICIPANTE 
Nome Origem (curso)  Titulação Regime de 

Trabalho 
Carga horária 

Betania 
Libanio Dantas 
de Araujo  

Pedagogia  Doutorado  DE 75 h 

 
Cronograma das ATIVIDADES DOMICILIARES ESPECIAIS 

18/11/2020 à 2/3/2021 
Recesso de 23/12/2020 à 03/01/2021 

Semanas Atividades e Carga Horária  Total de horas 
16 a 22/11 Encontro síncrono pelo 

Google Meet 
Apresentação da disciplina 
e orientações 

5h 



Atividade de expressão 
artística  
Fórum livre  

23 a 28/11 Apresentação e discussão 
do texto 1 
Atividade de expressão 
criativa 
Vídeo 1 

5h 
 

30/11 a 6/12 Orientações sobre o fórum 
e portfólio.  
Atividade de expressão 
criativa. 
Vídeo 2 

5h 
 

7/12 a 13/12 Apresentação e discussão 
do texto 2 
Atividade de expressão 
criativa. 
Vídeo 3 

5h 
 

14/12 a 20/12 Orientações sobre o fórum 
e portfólio.  
Atividade de expressão 
criativa. 
Vídeo 4 

5h 
 

 
RECESSO – 23/12/2020 A 03/01/2021 

 
4/1 a 10/1 Retomada dos estudos. 

Textos 1 e 2 .  
Fórum e portfólio: 
atividade de expressão 
criativa 
Vídeo 5 

5h 
 

11/1 a 17/1 Apresentação e discussão 
do texto 3. 
Atividade de expressão 
criativa. 
Vídeo 6 

5h 
 

18/1 a 24/1 Orientações sobre o fórum 
e portfólio.  
Atividade de expressão 
criativa. 
Vídeo 7 

5h 
 

25/1 a 31/1 Apresentação e discussão 
do texto 4 
Vídeo 8 

5h 
 

1/2 a 7/2 Orientações sobre o fórum 
e portfólio.  

5h 
 



Atividade de expressão 
criativa. 
Vídeo 9 

8/2 a 14/2 Apresentação e discussão 
do texto 5 
Vídeo 10 

5h 
 

15/2 a 21/2 Entrega do trabalho final e 
portólio 
Montagem coletiva da 
exposição virtual  
Vídeo 11 

10h 
 

22/2 a 28/2 Entrega dos trabalhos e 
portfólios 
Montagem coletiva da 
exposição virtual  

5h 
 

1/3 a 7/3 Devolutiva e parecer final 
da disciplina 
Vernissage Virtual 
Sarau  

5h 
 

 

Orientação geral 
A eletiva Experimentos na Arte e Processos de Criação é uma disciplina para todos que 
tenham interesse pela área, porém não exige nenhum pré-requisito, apenas o desejo 
em pesquisar a arte. Nesta disciplina estudamos os fazeres da área, não é exigido 
nenhum material das artes, só é preciso: celular, computador, lápis/caneta, papel, 
internet. Todos os conhecimentos artísticos serão mediados pela disciplina. No 1º 
encontro marcaremos todas as aulas síncronas, todas as ferramentas virtuais para 
plantões de dúvida e os vídeos serão disponibilizados para acesso assíncrono. As aulas 
postadas semanalmente no moodle também serão organizadas em arquivo único para 
que o participante realize acesso assíncrono e externo ao moodle. 
 

 


