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COORDENADORIA DO CURSO DE PEDAGOGIA 

PLANO DE ENSINO 

Disciplina: Artes para a infância em tempos de isolamento: 
músicas e cinemas  

Período: 7º 

Docentes (qualificação e situação funcional):  
Amanda Valiengo, Fernanda Omelczuk e Giovana Scareli 
 

Unidade Acadêmica: DECED 

Pré-requisito: não há Co-requisito: não há  
C.H. Total:  
72 horas 

C.H. Assíncrona: 
48 horas 

C. H. Síncrona:  
24 horas 

Grau: Licenciatura Ano: 2020 

EMENTA 
 
A importância da Arte-Educação na formação humana, nas diferentes dimensões do ser. Artes 
produzidas para crianças com ênfase na música e no cinema. O contexto e os desafios da 
produção musical e audiovisual para crianças no diálogo com pensadores das áreas de Cinema 
e Educação e Educação Musical; Artes e Infância. Relações entre imagem, música, infância e 
imaginação. Relações interpessoais atravessadas pelas artes. Infâncias produzidas e 
coproduções infantis resultantes de relações atravessadas pelas artes. Intenções dos produtores 
de artes para criança. Possibilidades estéticas e pedagógicas das artes. Ampliação de repertório 
musical e audiovisual e criação de critérios de curadoria. 
 

 

OBJETIVOS 
 Compreender a importância da Arte-Educação na formação humana, nas diferentes 

dimensões do ser. 
 Refletir sobre as artes produzidas para as crianças, com ênfase na música e no cinema. 
 Analisar os desafios da produção musical e audiovisual para as crianças. 
 Relacionar imagem, música, infância e imaginação. 
 Possibilitar reflexões acerca das relações interpessoais atravessadas pelas artes.  
 Elaborar possibilidades de infâncias produzidas e coproduções infantis resultantes de 

relações atravessadas pelas artes.  
 Pensar e propor possibilidades estéticas e pedagógicas das artes.  
 Ampliar repertório musical e audiovisual 
 Pensar e problematizar, visando alternativas, os usos e excessos de telas e dispositivos de 

imagens no contexto de isolamento pela pandemia de COVID-19. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 Arte-educação, ateliê de artes, produções infantis.  
 Produção e divulgação das artes produzidas para crianças (especialmente música e cinema). 
 Relação entre imagem, música, infância e imaginação. 
 Relações interpessoais atravessadas pelas artes. 
 Experiências estéticas e pedagógicas. 
 Repertório musical, audiovisual e curadoria. 
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METODOLOGIA DE ENSINO 
Nas aulas síncronas serão propostas as seguintes atividades: Aulas virtuais e palestras com 
convidados, por meio de discussões e conversas relacionadas aos textos e trocas sobre as 
produções artísticas, via plataforma RNP - conferenciaweb.rnp.br, com duração de 2 horas 
semanais, nas terças-feiras, entre 19h e 21h. 

 
Nas aulas assíncronas serão propostas atividades de: leituras, estudos, preparação das atividades 
práticas, trabalhos variados de textos e criações artísticas, orientações, apreciação artística musical 
e audiovisual, com duração de 4 horas semanais. 
 
Plataformas a serem usadas: Portal Didático da UFSJ e plataforma RNP - conferenciaweb.rnp.br 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E FREQUÊNCIA 
 
Para os alunos da UFSJ matriculados, a frequência será computada a partir da entrega dos trabalhos 
propostos, com nota igual ou superior a 6 pontos.  
 
Os critérios de avaliação para os alunos da UFSJ serão: 
 

1- Trabalho prático acerca da ampliação de repertório, individual ou em grupo – 4 pontos  
2- Produção audiovisual (individual ou em grupo), que envolva um trabalho com imagens e 

sons, acompanhado de um texto escrito que descreva e analise o processo criativo, com 
fundamentação teórica baseada nos textos das bibliografias básica e complementar, no valor 
de 6 pontos. 

 
Para os participantes na condição de curso de extensão, o certificado de conclusão será concedido 
mediante frequência sincrônica mínima de 75% e realização satisfatória das duas atividades acima 
descritas.  
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