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Unidade Curricular: Arte e Patrimônio Cultural 1° Trimestre – 2° Série  

Professores(as) que podem atuar na UC: Licenciaturas em: Artes 
Visuais, Música, Teatro e Dança. 

Módulo: Introdução ao pensamento científico 

Eixo Estruturante Detalhamento do Objeto de Conhecimento Habilidades Específicas do Eixo 

 
Investigação 

Científica. 

Conhecimento científico e popular do 
patrimônio cultural, das manifestações 
culturais, das linguagens e das práticas 

culturais:  
Os patrimônios culturais, as manifestações 

culturais e suas práticas (interações entre o 
local e o internacional), destacando e 
difundindo a as manifestações e produções da 

cultura capixaba e comunidades tradicionais.   

EMIFLGG01 Investigar e analisar a organização, o 
funcionamento e/ou os efeitos de sentido de enunciados e 
discursos materializados nas diversas línguas e linguagens 

(imagens estáticas e em movimento; música; linguagens 
corporais e do movimento, entre outras), situando-os no 

contexto de um ou mais campos de atuação social e 
considerando dados e informações disponíveis em diferentes 
mídias. 

 
Articulação com as demais Unidades Curriculares do Aprofundamento 

Os objetos de conhecimento da Unidade Arte e Patrimônio Cultural se articulam com os objetos de conhecimento de todas as Unidade 

Curriculares do Aprofundamento de “Mídias digitais: linguagens em ação”. Considerando:  
● Língua portuguesa: Leitura e estratégias de produção textual: textualização, revisão e edição de textos; exploração da 

multissemiose e curadoria de informação.  

● Língua Inglesa: uso do inglês como instrumento de pesquisa para interpretação e construção de textos nas diferentes culturas. 
● Língua espanhola: pesquisa em mídias digitais, a diversidade cultural, linguística, artística, dos países hispano-americanos, por meio 

da pesquisa científica, bem como da pesquisa do conhecimento popular, desenvolvido com a vivência cotidiana, a prática, a 
experiência, e transmitido através das gerações.  

● Educação física: Conhecimento científico e popular do patrimônio cultural, das manifestações culturais, das linguagens e das 

práticas culturais: aborda as práticas corporais (brincadeiras e jogos, esportes, ginástica, dança, lutas e práticas corporais de 
aventura) como um fenômeno da cultura corporal, respeitando e valorizando as múltiplas manifestações culturais que permeiam o 

cenário capixaba.  
 

Se relaciona com as Competências Específicas da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas no que diz respeito à:  

CE01- Analisar processos políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais nos âmbitos local, regional, nacional e mundial em 
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diferentes tempos, a partir da pluralidade de procedimentos epistemológicos, científicos e tecnológicos, de modo a compreender e 

posicionar-se criticamente em relação a eles, considerando diferentes pontos de vista e tomando decisões baseadas em argumentos e 

fontes de natureza científica. 

CE02- Analisar a formação de territórios e fronteiras em diferentes tempos e espaços, mediante a compreensão das relações de poder que 
determinam as territorialidades e o papel geopolítico dos Estados-nações. 

Temas Integradores 

TI08  Saúde, Vida Familiar e Social.  

TI09  Educação para o Consumo Consciente.  

TI11  Trabalho, Ciência e Tecnologia.  

TI13  Trabalho e Relações de Poder.  

TI14  Ética e Cidadania.  

TI16  Povos e Comunidades Tradicionais. 

Práticas sugeridas nos Cadernos Metodológicos 

Ainda não foram divulgados os cadernos metodológicos para as habilidades presentes neste trimestre. 

Material Complementar 

BRANDÃO, Carlos. R. Vocação de Criar: Anotações Sobre A Cultura E As Culturas Populares. Disponível em: 
http://www.scielo.br/pdf/cp/v39n138/v39n138a03.pdf - Acesso em 15 de fev 2020.  

GEERTZ, C. A interpretação das culturas. Rio de Janeiro: LTC Editora, 1989.  

HALL, Stuart. Identidade Cultual na Pós-modernidade. Tradução: Tomaz Tadeu da Silva, Guacira Lopes Louro. - 11.ed. – Rio de 
janeiro: DP&A, 2006.  

Raízes - A História do Espírito Santo - A Formação da Identidade Capixaba. Disponível em: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLzR7WcAql-ZYL0UwRjHC4LhQpUCYUt5Un – Acesso em 15 fev 2020. 

 


