
 

 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 
SUBSECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA E PROFISSIONAL 
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EMENTA DO COMPONENTE CURRICULAR ARTE DO ENSINO 

FUNDAMENTAL: 1º ANO 

IDENTIFICAÇÃO DO COMPONENTE CURRICULAR: Arte para o Ensino 

Fundamental- Anos Iniciais.  

ANO: 1° 

EMENTA 

O Componente Curricular Arte, no 1º ano, busca desenvolver as habilidades que 

contemplam objetos de conhecimento voltados para as primeiras manifestações 

artísticas, desde as locais até as criadas em diferentes partes do mundo,  

envolvendo as diferentes linguagens, tais como: Artes Visuais, Dança, Música 

Teatro e Artes Integradas. Além disso, o componente visa porporcionar uma 

experiência que envolva a apreciação, a identificação, a criação e a crítica da 

cultura local e regional, estabelecendo relações com a produção nacional e 

internacional. 

OBJETIVOS GERAIS  

● Explorar, conhecer, fruir e analisar criticamente práticas e produções 

artísticas e culturais do seu entorno social e de diversas sociedades que 

foram produzidas no período cronológico da pré- história.  
● Reconhecer a arte como um fenômeno cultural, histórico, social e sensível 

a diferentes contextos e dialogando com as diversidades.  
● Compreender as relações entre as linguagens da Arte e suas práticas 

integradas, inclusive aquelas possibilitadas pelo uso das novas tecnologias 

de informação e comunicação.  

● Experienciar a ludicidade, a percepção, a expressividade e a imaginação, 

ressignificando espaços da escola e de fora dela no âmbito da Arte. 

● Desenvolver a autonomia, a crítica, a autoria e o trabalho coletivo e 

colaborativo nas artes. 

● Analisar e valorizar o patrimônio artístico nacional e internacional, material 

e imaterial, com suas histórias e diferentes visões de mundo. 
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