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Webinar Internacional The Getty - "Construindo a Alfabetização Visual do 
Aluno para um Mundo Diversificado e Saturado por Imagens" 
 
Olá amigos, estamos muito felizes em poder compartilhar esse evento com 
educadores parceiros do Experimente Cultura.  
 
O Getty é uma instituição cultural e filantrópica dedicada à exibição, 
conservação e interpretação do legado artístico do mundo. Por meio do 
trabalho coletivo e individual de seus programas constituintes - Getty 
Conservation Institute, Getty Foundation, J. Paul Getty Museum e Getty 
Research Institute - o Getty prossegue sua missão em Los Angeles e em todo 
o mundo, atendendo ao público interessado em geral e a um amplo uma gama 
de comunidades profissionais a fim de promover uma sociedade civil vital 
através da compreensão das artes visuais. 
 
E em parceria com o Getty, vamos cuidar da tradução e inscrição de 
educadores brasileiros, parceiros do projeto Experimente Cultura. Estamos 
muito animados para esse momento! 
 

 

COMO PARTICIPAR? 
 
Aqui reuniremos um pequeno introdutório na intenção de tornar a experiência mais 
proveitosa para todos. Para participar é bem simples, siga esses 3 passos: 
 

1. Inscreva-se pelo link abaixo: 

           https://forms.gle/yA2NbC441VPLL7h37 

 

2. Fique atento à sua caixa de e-mails, pois você receberá a confirmação 

diretamente do Getty Museum, via ferramenta ZOOM WEBINAR. 

 

3. No dia agendando para a sessão, acesse o link do Zoom enviado ao seu 

e-mail pelo Getty.! 

 
Dica: Lembre-se de conferir se você já possui o Zoom instalado no seu 
Computador ou Celular e reserve 10 minutinhos antes do horário combinado para 
conferir se está tudo funcionando corretamente.  
 

 
 
 
 

https://forms.gle/yA2NbC441VPLL7h37
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Orientação – Tradução Simultânea em Português  
 

1. Nos controles do Webinar, clique em Interpretação. Procure por este símbolo,  
ao lado de Q&A. 
 

2. Selecione “Português” para escutar a interpretação simultânea em português.  
 

 

 
 
3. (Opcional) Para ouvir apenas a tradução em português, clique em “Silenciar Áudio 

Original” ou “Mute Original Audio”. Sessões *cada sessão tem duração de 1h 
 
 

SESSÕES 
*cada sessão tem duração de 1h 

 
 
10 de novembro de 2021 às 20:30  
 
"Uma Imagem Vale Mil Palavras: Como Ler uma Imagem" 
 
O pintor francês Gustave Courbet uma vez disse: "a arte é o conhecimento 
visível". Então, como podemos ajudar os alunos a acessar o conhecimento das 
imagens? Neste webinar, vamos percorrer o processo de análise de uma obra 
de arte (e de qualquer imagem). Apresentaremos várias lentes que seus alunos 
podem usar em sua exploração, incluindo: identificar e descrever o que se vê; 
considerar a intenção do criador; examinar pistas significativas, como símbolos 
ou referências; determinar o contexto e a história de uma imagem; analisar 
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criticamente uma imagem em busca de significado; e mais. Também 
abordaremos maneiras de incorporar essas explorações visuais aos padrões 
curriculares de Estudos Sociais e Artes da Linguagem. 
 
15 de dezembro de 2021 às 20:30  
 
 "Como Falar sobre Arte: Conduzindo um Diálogo Educativo que Apoia a 
Consciência da Diversidade" 
 
Como os professores podem orientar uma conversa que ajude os alunos a dar 
sentido a uma imagem visual? Quais são algumas estratégias para apoiar a 
exploração do aluno por meio do diálogo, e como essa abordagem apoia a 
capacidade dos alunos de estabelecer conexões com pessoas diferentes deles? 
Compartilharemos estratégias para discutir uma obra de arte que seja fácil de 
usar. 
 
09 de fevereiro de 2022 às 20:30  
 
"Eu Não Sei, Vamos Descobrir! : Orientando os Alunos para a Pesquisa de 
Arte" 
 
No ambiente saturado de imagens de hoje, a capacidade de pesquisar o 
significado e a intenção das imagens é mais importante do que nunca. A arte 
oferece uma lente versátil para explorar como dissecar uma imagem por meio de 
pesquisas. Neste Webinar, exploraremos ferramentas online que os alunos 
podem usar para descobrir mais sobre arte. Também veremos diferentes tipos 
de estratégias para facilitar a pesquisa dos alunos para descobrir informações, 
analisar e tirar conclusões sobre significado, intenção, história e muito mais. 
Finalmente, vamos explorar as maneiras como a pesquisa aprofundada pode 
apoiar a consciência da diversidade dos alunos, aprendendo mais sobre outras 
pessoas que são diferentes de si mesmos. 
 
 
 
 
16 de março de 2022 às 19:30  
 
"Construindo a Auto expressão do Aluno por meio de Imagens e 
Fotografia" 
 
As imagens podem ser uma ótima ferramenta para inspirar os alunos a 
expressar suas ideias e opiniões. Exploraremos como a arte pode ser usada 
como ponto de partida para fortalecer as habilidades de auto expressão dos 
alunos, discutiremos abordagens específicas para fazer a bola rolar e incentivar 
a profundidade e amplitude de expressão, e integrar essas habilidades em suas 
linguagens currículos de estudos sociais. Incluiremos recursos de ensino do 
programa de fotografia Getty Unshuttered* para ajudar a orientar e desenvolver 
habilidades de auto expressão com seus alunos. 
 
Referência: https://unshuttered.org/ 

https://unshuttered.org/

