
 

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOL.GICA 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO 

TOCANTINS 

 

IV SEMINÁRIO DE ARTE-EDUCAÇÃO 

TEMA: PRATICAS EDUCACIONAIS EM ARTES 

EDIÇÃO DE 10 ANOS DE ARTES NO CERRADO TOCANTINENSSE 

 

25, 26, E 27 DE NOVEMBRO 2020 

 

EVENTO ONLINE VIA GOOGLEMEET! 

 

SOBRE O EVENTO: 

 

A realização do IV Seminário de Arte Educação, justifica-se pela necessidade histórica 

e pedagógica de reflexão acerca da formação e da atuação do artista professor no Tocantins e, 

particularmente, na Região Sul do Estado onde atualmente é notada pouca incidência de 

professores de arte em sala de aula, comumente ocupadas por outros profissionais. A quarta 

edição deste evento representa também o fortalecimento e reconhecimento do esforço 

institucional que de forma articulada com as políticas educacionais - Plano Nacional de  

Educação Lei 13.005/2014 e  Diretrizes Curriculares Nacionais para formação de professores 

da Educação Básica  - Resolução CNE/CP nº 1, dedica-se a formação de professores em arte e 

fortalece o regime de colaboração quando dialoga com a as redes de ensino para construção 

do conhecimento, formação continuada de professores e ampliação do domínio dos princípios 

científicos e tecnológicos que estão presentes na área e suas interações interdisciplinares com 

outras áreas de conhecimento como a educação e a cultura. 

 

Como marca do evento propomos diversos objetivos educacionais com a sua 

realização, como: refletir sobre a formação e atuação dos artistas professores, buscando 

contribuir com o diálogo acerca do lugar da arte no contexto de vida docente, suas 

experiências  de criação, do pensar e do fazer artístico e de suas concepção metodológicas 

vivenciadas no processo ensino aprendizagem. Ampliar o repertório dos estudantes  em 

relação a seus processos artísticos e pedagógicos; Oportunizar vivência das práticas 

pedagógicas em arte educação; Contribuir com a formação de artistas professores no contexto 

regional; Divulgar produção científica da Pós Graduação em Arte Educação, do curso de 

Licenciatura em Teatro e Licenciatura em Artes Cênicas, bem como suas extensões e 

projetos; Integrar estudantes da graduação, do ensino médio, da pós graduação, egressos e 

comunidade civil em torno da temática arte educação. 

 

CRONOGRAMA DO EVENTO: 

 

Você poderá se inscrever neste evento como ouvinte até a data do evento. Inscrições nas 

atividades do evento para certificação: 

 

PLATAFORMA DE INSCRIÇÃO DO EVENTO – SI - 

https://si.ifto.edu.br/evento/inscricoes/ 

https://si.ifto.edu.br/evento/inscricoes/


 

PROGRAMAÇÃO 

IV SEMINÁRIO DE ARTE-EDUCAÇÃO DO IFTO – CAMPUS GURUPI 

TEMA: PRATICAS EDUCACIONAIS EM ARTES 

EDIÇÃO DE 10 ANOS DE ARTES NO CERRADO TOCANTINENSSE 

DATA: EVENTO: 

02 Outubro 02 de 

Novembro 

Inscrições de trabalhos para comunicação oral. 

15 de Novembro Divulgação dos trabalhos aprovados para comunicação oral. 

25 de Novembro 

Quarta-Feira 

Abertura do Evento: 
https://meet.google.com/nvg-gbed-add - Este link deve ser compartilhado 

somente com os inscritos no evento, por gentileza, não divulgar. 

 

19:00 – 19:30  

Abertura Oficial mesa com o Reitor Antônio da Luz, Diretor Marcelo 

Terra, Gerente se Ensino Milene Queta, Coordenador de Pesquisa e 

Extensão Sergio Rosa, Professor e Técnico responsável pela Pós-

Graduação Adailson Costa, Coordenadora e Professora do Curso de 

Teatro Marli Magalhães e Professor e Presidente da comissão 

organizadora Jayme Marques. 

 

19:30 

Apresentação artística com Pitoco & Peteca - Egressos da segunda 

turma do Curso de Licenciatura em Artes Cênicas com Leomar Silva 

Pacheco e Adriana Angélica. 

 

19:40 
Relato de Experiência e Apresentação musical com o professor de 

música Moisés Ribeiro 

 

20:00 – 21:00 

Seminário: "Qual o futuro da disciplina Arte a partir da BNCC do 

Ensino Médio?" com Tiago Cruvinel professor do IFMG 

Mediação: Edna Pinho 

 

26 de Novembro 

Quinta-Feira 

18:00 – 19:00 

Apresentação artística Live do GuruImpro pelo youtube do 

guruimpro: 

https://www.youtube.com/channel/UCsfT16QLA7cEtTcoWOilWbA 

 

19:00 – 22:00 

GRUPOS DE TRABALHOS (GT’s) - (Os links dos grupos de trabalho 

serão enviados por e-mail aos inscritos) 
 

GT: Práticas do Ensino em Artes – com os professores José Jayme 

da Silva Marques e Renata Weber 

GT: Práticas Artísticas – com os professores Adailson Costa, Tainá 

Macêdo e Chavannes Procópio Péclat  

GT: Práticas Educativas – com as professoras Edna Pinho e Maria 

José da Silva Morais  

https://meet.google.com/nvg-gbed-add
https://www.youtube.com/channel/UCsfT16QLA7cEtTcoWOilWbA


 

22:00 – 22:40 

Exposição do relatório dos GT’s – Os professores responsáveis iram 

pronunciar as discussões realizadas sobre as comunicações de cada 

GT. 

27 de Novembro 

Sexta-Feira 

Encerramento do Evento: 
https://meet.google.com/oik-iakt-cdf - Este link deve ser compartilhado somente 

com os inscritos no evento, por gentileza, não divulgar. 

 

19:00 – 19:10  
Apresentação Artística do ator e poeta gurupiense Vinícius Martins 

com o texto bem-humorado e de sua autoria intitulado de “Meu 

Matuto Tocantins”, conquistou o primeiro lugar no quesito 

interpretação e segundo lugar na categoria texto, do 1º Concurso 

UnirG de Poesia Falada. 

 

19:10 – 19:30  

Apresentação musical com a banda “Xixá” – com Rayssa Alves e 

Lucas Maranhão”  

 

19:30 – 20:30 

Seminário: "O que muda para o licenciado em teatro com a BNCC?" 

com Mariana Muniz Professora EBA-UFMG 

Mediação: Professores Jayme Marques e Adailson Costa 

 

 

FINALIZAÇÃO DO EVENTO! 
 

 

https://meet.google.com/oik-iakt-cdf

