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SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

Centro de Aperfeiçoamento dos Profissionais de Educação – EAPE 
 

INFORMATIVO DE CURSO 

NOME DO CURSO: LINGUAGEM ARTÍSTICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

Modalidade:   ( X ) Presencial    (  ) Híbrido 

Gerência: Gerência de Formação, Pesquisa e Desenvolvimento Profissional para as Etapas da Educação Básica - GETEB 

Objetivo geral: 
Produzir conhecimentos específicos acerca da prática pedagógica da linguagem artística – artes visuais e plásticas – na educação infantil, 
analisando criticamente as ações cotidianas com as produções teóricas, favorecendo o desenvolvimento de uma prática pedagógica 
intencional, consciente e fundamentada que atenda às necessidades e interesses das crianças de 0 a 5 anos. 

Carga horária: Total: 60h Horas diretas: 42h Encontros Presenciais: 14 Horas indiretas: 18 AVA: ---- 

Público-alvo: Professores/contrato temporário e coordenadores que atuam com e na Educação Infantil da SEEDF e das escolas conveniadas. 

Pré-requisito: Não há 

Critérios de 
seleção: 

Sorteio 

Nº de Vagas: 
120 (30 vagas por turma) 

Apresentação do 
curso: 

Este curso é destinado aos/às profissionais da educação infantil para o estudo e construção do conhecimento teórico e prático acerca do 
desenvolvimento e das aprendizagens da linguagem artística – artes visuais e plásticas – das crianças de 0 a 5 anos, concebendo a criança 
como um ser em aprendizagem, detentora de direitos e sujeito de seu desenvolvimento, valorizando os processos interativos em sua 
formação. 
A abordagem pedagógica será trabalhada por meio das Linguagens e referenciada no Currículo em Movimento da Educação Básica da 
SEEDF, tendo como desafio o envolvimento das crianças em situações que incluam o novo, o inédito e o desafiante, para que, dessa forma, 
ao mesmo tempo em que entendam seu dia-a-dia, as crianças ampliem seu conhecimento de mundo. 

Conteúdos: 

 Contextualização histórica da Educação Infantil. 

o Concepções de criança e infância; concepções de aprendizagens e desenvolvimento; papel do/a professor/a na Educação Infantil. 

 Importância das Artes Visuais e Plásticas na Educação Infantil 

o A importância do desenvolvimento gráfico infantil: conceitos, processos e aprendizagens das crianças. 

o Apreciação das diversas áreas das Artes Visuais e Plásticas. 

o Arte: conceitos e finalidades. 

o Artes Visuais e Plásticas: conceitos e finalidades pedagógicas. 

o Estudo dos Elementos Básicos da Linguagem Visual: ponto, linha, forma, cor e espaço. 

o Leitura da imagem. 

 Técnicas de Artes Plásticas para a produção artística na sala de aula. 
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Turma Local e endereço 
Período do curso 

Dia da 
semana 

Turno Horário de aula Formador(es) 

Início Término  
 Início Término 

 

T 1 EAPE – SGAS 907 28/08 
04/12 

3ª feira Matutino 8h 11h  

T 2 EAPE – SGAS 907 28/08 
04/12 

3ª feira Vespertino 14h 17h  

T 3 EAPE – SGAS 907 30/08 
06/12 

5ª feira Matutino 8h 11h  

T 4 EAPE – SGAS 907 30/08 
06/12 

5ª feira Vespertino 14h 17h  

 

Gerência - GETEB 
___/___/_____ 

Diretoria - DIAP 
___/___/______ 

Diretoria - DIDEP 
___/___/______ 

Chefia do EAPE 
___/___/_____ 

 
 


