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 As técnicas em que se 
consolida este projeto vão 
fomentar a participação, o 
trabalho em equipe e a 
cooperação, visto que a 
aprendizagem pode ser 
interpretada como um 
conjunto de atividades que se 
realizam coletiva e socialmente 
a partir dos conceitos, 
experiências e sentimentos 
que os sujeitos da 
aprendizagem já possuem.  

 



      O construtivismo define a importância dos esquemas 
mentais e os processos de construção ativa como idéias 
essenciais, para a consideração evolutiva e construtiva 
do conhecimento.  



  “No principio foi ação”. Piaget insiste na idéia de que 

conhecer e realizar uma ação adaptativa, com 
componentes de assimilação e de acomodação que, ao 
mesmo tempo e solidariamente, tem propriedades de 
organização e auto-organização. 

 



    Segundo a UNESCO: vivencia de uma experiência real + 
“desenvolvimento conjunto da intuição e ao intelecto 
voltado a expandir nos alunos uma compreensão mais 
ampla, tanto mediante a combinação de experiências 
reais e de analise”.  



    Por meio deste projeto os alunos poderão conhecer 
trabalhos de Arte nos quais poucos tem acesso e 
também poderá se inserir uma nova visão da Arte como 
uma profissão e estabelecer o Tema Arte como uma 
questão multidisciplinar, utilizando-se a Matemática, a 
História, o Português e a Ciência como base para o 
desenvolvimento de Oficinas. 



PUBLICO ALVO 
 

Alunos da rede publica de ensino. 

http://www.band.com.br/jornalismo/mundo/conteudo
.asp?ID=175240 



OBJETIVO 
 

Objetivo Geral 

 

 Incentivar o aluno a pratica e o conhecimento da arte. 

 Desenvolver a capacidade critica e a observação do 
aluno à diversidade da arte e a cultura no qual ele esta 
inserido. 

 Proporcionar e ao aluno o contato com o artista. 



OBJETIVO 
 

Objetivo especifico 

 

 Subsidiar técnica e metodologicamente a inserção do 
aluno aos aspectos e valores da arte. 

 Consolidar o processo de intercambio interdisciplinar á 
produção coletiva de conhecimento. 

 Valorizar a arte como uma opção de profissão.  



METODOLOGIA 
 

 

PESSOAS 

 Assessor de mídia: Desenvolvimento de site, divulgação 
e registro das atividades. 

 Um orientador pedagógico par atuar como intermediador 
entre a escola e os artistas participantes. 

 Um orientador pedagógico da escola que será 
responsável pela infra-estrutura do local e escolha do 
publico alvo. 



METODOLOGIA 

MATERIAL PEDAGÓGICO 

 

 Desenvolvimento de cartilha pedagógica com a utilização 
de papel reciclado.  

 



METODOLOGIA 

 Material para aula prática: serão utilizados materiais 
semelhantes ao utilizado pelo artista escolhido, por 
exemplo: canetas, livros, objetos como canecas, papel, 
tinta.  

 

 



METODOLOGIA 

  Será organizada uma exposição de obras 
de artistas de renome escolhidos pela 
equipe do projeto.  

MUSEU ITINERANTE 
Será utilizado uma unidade 
móvel para exposição das obras. 



METODOLOGIA 

 A compra de material para o projeto poderá ser 
realizada em empresas que participem de projetos de 
responsabilidade social como, por exemplo, de empresas 
que possuem a política ambiental ou programas de 
sustentabilidade em se escopo.  

 



LOCAL: 

Espaço definido pela  

equipe do projeto. 

 

                      



SUPORTE TÉCNICO 

 
 Estão previstas reuniões de apresentação e avaliação do 

projeto durante a sua evolução. 



“ Meu gosto de ler e de escrever se dirige a uma  

certa utopia que envolve uma certa causa, um certo  

tipo de gente nossa. É um gosto que tem que ver com 

 a criação de uma sociedade menos perversa,  

menos discriminatória, menos machista, que sirva  

aos interesses das sempre desprotegidas,e  

humanizadas classes populares e não apenas ao 

 interesse dos ricos, dos afortunados, aos chamados  

bem nascidos” Paulo Freire  


