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Caros Colegas Professores de Arte 

No material anterior, procuramos refletir sobre as nossas concepções de avaliação da 
aprendizagem em Arte.  Espero que a reflexão tenha sido produtiva!

Com nossas concepções um pouco mais claras,  podemos partir para a prática avaliativa.

Vamos levantar várias possibilidades de estratégias para verificação da aprendizagem em 
Arte e exercitar a criação de rubricas, de modo que possamos nos sentir seguros para fazer escolhas 
conscientes e com intencionalidade pedagógica.

Assim, pretendemos avançar no desenvolvimento de uma metodologia de ensino da arte 
adequada às necessidades de professores e estudantes da rede municipal de Taubaté, visando a 
valorização do componente nas práticas escolares.

Professora Fernanda Cabral de Vasconcellos
EPP – Equipe de Práticas Pedagógicas



Ana Luiza Bernardo Guimarães e 
Nadia Aparecida de Souza

“Avaliar formativamente é coletar informações, refletir 
sobre os resultados, repensar caminhos e praticar 
alterações de percurso, tendo em vista o objetivo 
sonhado. Entretanto, apenas sonhar não faz acontecer. 
Avaliar formativamente exige sonhos e ações. 
Demanda sair do senso comum, estabelecido pela 
cotidianidade, e transformar o que está posto, atuando 
para que o aluno aprenda e se desenvolva. Ensinar é a 
tarefa de todo professor. Fazer aprender é a sua missão. 
Avaliar formativamente deveria ser mais que seu 
desígnio, precisaria configurar-se a razão da sua 
existência.”
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Planejamento
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A ação de planejar não se reduz ao simples preenchimento de

formulários para controle administrativo: é antes, a atividade consciente da 
previsão das ações docentes fundamentadas em opções político pedagógicas 
e tendo como referência permanente as situações didáticas concretas, isto é, 

a problemática social, econômica, política e cultural que
envolve a escola, os professores, alunos, os pais, a comunidade, que interagem 

no processo de ensino. ( LIBÂNEO, 1994, p. 222)



Guia de Práticas Pedagógicas - GPP

O GPP é o instrumento 
que a rede municipal de 
Taubaté desenvolveu para 
que os professores possam 
efetivar seus 
planejamentos e 
compartilhá-los com o 
professor coordenador, que 
é o membro da equipe 
gestora mais voltado ao 
acompanhamento das 
ações pedagógicas. 

Nele podemos encontrar o organizador curricular, 
com as habilidades que serão trabalhadas no bimestre.



Ficha 01 –
O primeiro olhar 
para o planejamento 
do bimestre

It’s a gas giant and the biggest 
planet in the Solar System

No Ensino Fundamental I serão sempre 8 habilidades
por bimestre e no Fundamental II serão 10 habilidades,
salvo exceções, com menos que isso.

 Uma primeira ação de planejamento seria, então, anotar na
coluna HABILIDADE (CÓDIGO) a sequencia escolhida por você
para o trabalho com as habilidades presentes no organizador
curricular;

 Na segunda coluna vertical, sinalize qual assunto você
pretende usar como foco para o desenvolvimento da habilidade.
Anote também o objeto do conhecimento abordado e a unidade
temática em que ele está inserido.

 Na terceira coluna vertical, você pode mencionar estratégias
e recursos que você já tem em mente para cada habilidade.

 Na ultima coluna vertical, antes de considerar o número
total de aulas do bimestre (presente na primeira linha), analise o
cronograma oficial da escola e veja se em algumas aulas estarão
sendo realizadas atividades coletivas ou externas. Com isso em
mente, defina um número médio de aulas que você pode
disponibilizar para aquela habilidade.



Habilidades 

02
No processo avaliativo, é necessário que se considerem as 
aprendizagens prescritas no Currículo e elas estão descritas 
nas habilidades que os alunos devem desenvolver, 
bimestre a bimestre.



Vamos usar um exemplo do 1o. ano

(EF01AR01SP)

Identificar e apreciar 

desenho , pintura, modelagem e colagem 

como modalidades das artes visuais, 

cultivando a percepção, 

o imaginário, 

a capacidade de simbolizar 

e o repertório imagético.
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Verbos que explicitam os processos 

cognitivos que o estudante vai mobilizar

Objetos de 

conhecimento

Modificadores do verbo 

ou do complemento, 

que explicitam o 

contexto e/ou uma 

maior especificação da 

aprendizagem 

esperada.



Levantar Possibilidades - 1º. Ano

Objetivo de 
aprendizage

m da aula

Possibilidade
1

Possibilidade
2

Possibilidade 
3

Outra 
possibilidade

Verbo Identificar Apreciar
Identificar e 

apreciar
?

Objeto do 
Conheciment

o

Desenho e 
Colagem

Modelagem
Desenho, Pintura, 

Modelagem e 
Colagem

?

Modificador
Cultivando o 

imaginário

Cultivando o 
repertório 
imagético

Cultivando a 
capacidade de 

simbolizar

?

As habilidades são enunciados complexos. Para que o estudante desenvolva a
habilidade por completo, é necessário abordar com atenção cada aspecto proposto nela. Na
preparação do objetivo de aprendizagem de cada aula, pode-se usar apenas um verbo ou outro, ou
ainda uma combinação dos verbos da habilidade. Pode-se trabalhar um objeto do conhecimento a
cada aula ou unir todos os objetos em uma tema, alternando os modificadores, enfim... Diante
dessas demandas é que o planejamento se faz ainda mais necessário!



Fazer Escolhas para uma aula –
Uma entre tantas possibilidades para o 1º. ano

OBJETO DO 
CONHECIMENTO

Modelagem

MODIFICADOR
Cultivando o 
repertório imagético.

ESTRATÉGIA
Apresentar obras 
feitas em modelagem 
e explicar como 
funciona a  técnica.

VERBO
Identificar

A avaliação será pautada em verificar se o estudante:
 Sabe identificar modelagem e se 
 Tem repertório de imagens dessa técnica.



Agora um exemplo do 9o. ano

(EF09AR01SP) 

Pesquisar, apreciar e analisar

fotografia, grafite, escultura, intervenção e outras 

modalidades da arte pública contemporânea 

em obras de artistas brasileiros e estrangeiros 

e em diferentes matrizes estéticas e culturais, 

de modo a ampliar a experiência com diferentes 

contextos e práticas artístico-visuais e

cultivar a percepção, o imaginário, 

a capacidade de simbolizar 

e o repertório imagético.T
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Verbos que explicitam os 

processos cognitivos

que o estudante vai mobilizar

Objetos de 

conhecimento

Modificadores 

do verbo ou do 

complemento, 

que explicitam 

o contexto 

e/ou uma 

maior 

especificação 

da 

aprendizagem 

esperada.



Levantar Possibilidades - 9º. Ano

Objetivo de 
aprendizagem 

da aula

Possibilidade
1

Possibilidade
2

Possibilidade 
3

Outra possibilidade

Verbo Pesquisar Apreciar Analisar ?

Objeto do 
Conhecimento

Intervenção e 
outras 

modalidades da 
arte pública 

contemporânea

Fotografia Escultura ?

Modificador

Em diferentes 
matrizes 

estéticas e 
culturais, de 

modo a cultivar o 
repertório
imagético.

Em obras de 
artistas

brasileiros, de 
modo a cultivar a 

percepção.

Em obras de 
artistas brasileiros 
e estrangeiros, de 
modo a cultivar a 

capacidade de 
simbolizar.

?

No Fundamental II aumenta ainda mais o nível de complexidade das habilidades.



Fazer Escolhas para uma aula –
Uma entre tantas possibilidades para o 9º. ano

OBJETO DO 
CONHECIMENTO

Grafite

MODIFICADOR
Em obras de artistas brasileiros 
e estrangeiros de modo a 
ampliar a experiência com 
diferentes contextos e práticas 
artistico-visuais.

ESTRATÉGIA
Solicitar uma 
pesquisa em grupo 
de trabalhos em 
grafite e a 
apresentação de 
seminários.

VERBO
Pesquisar

A avaliação será pautada em verificar se o estudante:
 Sabe pesquisar dentro dos moldes propostos.



Estratégias

03
Ana Mae Barbosa formulou a metodologia da proposta triangular: o fazer artístico, a história da arte e 

a leitura de obras. Esse tripé original é considerado uma "matriz" dos eixos de aprendizagem: a 
produção, a apreciação artística e a reflexão. O "novo" tripé ajuda a desmanchar alguns dos mitos que 

rondam as salas de Arte nas escolas brasileiras, como a confusão entre a necessidade de ter muito 
material e estrutura para obter uma resposta "de qualidade" dos alunos.

 O fazer artístico (produção) permite que o aluno exercite e explore diversas formas de expressão. 
 A análise das produções (apreciação) é o caminho para estabelecer ligações com o que já sabe. 
 O pensar sobre a história daquele objeto de estudo (reflexão) é a forma de compreender os 

períodos e modelos produtivos.



Estratégias possíveis

Aula Expositiva Dialogada 

O professor expõe conteúdos e 
estimula a participação efetiva dos 

estudantes, atuando como como 
mediador entre as reflexões e 
levando em consideração os 
conhecimentos prévios dos 

estudantes.

Pesquisas individuais ou 
em grupo

Podem ser realizadas em casa ou na 
própria escola. É importante 

combinar previamente os critérios.

Mostrar uma obra de arte, discutir suas 
características e pedir que cada aluno faça 
o mesmo desenho no caderno não é propor 
uma releitura. Isso é reprodução ou cópia. 

Na releitura, parte-se de uma obra para 
criar outro trabalho (ou seja, o estudante 

transforma e interpreta).

Tertúlias Dialógicas Artíticas
Os alunos se inscrevem em um 

turno de fala para compartilhar suas 
impressões acerca de uma obra de 

arte ou música clássica. O professor 
media e cuida para que o diálogo 

seja  igualitário.

Produção Artística 
individual ou em grupo

Se a produção for na escola é 
fundamental reservar previamente 
os recursos e preparar os espaços. 

Um guia escrito de atividades 
também pode ser útil.

Apresentações artísticas 
ou de seminários

E outras tantas que o professor ou a turma podem 
sugerir. Cada estratégia deve pressupor 

uma forma de avaliação.

Jogos e vivências

Apreciação Estética e 
Releitura

Alguns estudantes e mesmo professores 
podem se sentir intimidados em práticas mais 
lúdicas, porém o fortalecimento do vinculo e 

o estabelecimento de regras claras podem 
ajudar na elaboração dessa práticas tão 

importantes para o ensino da arte. 

Apresentação individual ou 
em grupos, com conteúdos e 

parâmetros previamente 
estabelecidos.



Mas como avaliar 
expressões 
artísticas 

subjetivas?



Fique calmo!

Você não vai avaliar a 
expressão artística,

você vai avaliar a aquisição 
de habilidades 

por meio de rubricas.



Rubricas

04
Rubricas são uma forma de configurar critérios de avaliação e 

são utilizadas para comunicar expectativas de qualidade. 
A forma correta de escrita da palavra é rubrica, sem acento 

agudo. É uma palavra paroxítona, com a sílaba bri como 
sílaba tônica: ru-BRI-ca.



Rubricas são tipicamente compostas de linhas e colunas. As linhas 
são usadas para definir os diversos critérios sendo utilizados para 
avaliar uma tarefa. As colunas são usadas para definir níveis de 
desempenho para cada critério. Rubricas podem ser configuradas 
como rubricas com pontuação ou apenas com conceitos.

Vamos criar 
uma rubrica

Aluno X Sempre 

ou 0,5 pt
Às vezes 

ou 0,25 pt

Em aquisição 

ou 0,0 pt

Sabe identificar 

modelagem

Tem repertório de 

imagens dessa 

técnica

Lembra da 

aula que 

criamos para 

o 1º. ano?



Vamos criar uma rubrica 
para o 9o. Ano agora

Aqui precisamos definir os moldes da pesquisa, por exemplo: utlização 
de sites confiáveis, uso de normas da ABNT, uso de pelo menos três 

fontes, clareza na apresentação, etc, a critério do que foi combinado na 
explicação do trabalho.

Aluno Y Sempre 

ou 0,5 pt
Às vezes 

ou 0,25 pt

Em aquisição 

ou 0,0 pt

Sites confiáveis

Clareza 

Normas da ABNT



Mão na Massa

05
Hora de experimentar de acordo com a sua prática 
e com a sua concepção avaliativa.



Escolha uma habilidade

Verbos 

Escolha um ou mais 
verbos dessa habilidade 

para montar sua aula.

Modificadores e/ou 
complementos

Escolha qual o recorte 
mais apropriado para 

essa aula.

Selecione um ou mais objetos 
presentes na habilidade.

Estratégia
Defina a melhor estratégia 

para adesenvolver esse 
objetivo de aprendizagem.

Objeto do 
conhecimento Rubricas

Objetivo de 
aprendizagem 

Verbo + Objeto do 
conhecimento + 

modificadores e/ou 
complementos

Estabeleça e 
compartilhe com os 

alunos quais serão os 
critérios de avaliação.



Crie sua aula e sua estratégia de 
avaliação e me envie pelo email

fercavas@hotmail.com

Monte a sua aula no word, no 
PPT ou em qualquer outra 
plataforma de sua escolha.

Você também pode fazer à mão, 
com papel e caneta, e fotografe, 
me enviando a imagem.

Crie à vontade!



CREDITS: This presentation template was created by Slidesgo, 
including icons by Flaticon, and infographics & images by Freepik. 

Muito 
obrigada!

Se tiver dúvidas, entre em 
contato comigo pelo email 

fercavas@hotmail.com

Espero ter 
colaborado.

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr


http://bit.ly/2X9RQ9U
http://bit.ly/2X9RQ9U

