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RESUMO 
 
 

Projeto pedagógico: Sou criança, sou artista Fernanda Mancilha Pimentel Denise Kimie Botuem 
Honorio Juliane Arantes de Camargo Santos Supervisora : Grazielle do Prado Santos - 
prado.pradoh@hotmail.com Orientadora Roseli Albino dos santos- roselialbino@uol.com,br 
Universidade de Taubaté. Resumo : O trabalho com arte é um movimento educativo e cultural 
que busca a constituição de um ser humano completo dentro dos moldes do pensamento 
democrático capaz de valorizar no ser aspectos intelectuais, morais e estéticos. Para atender 
este propósito, alunas da universidade de Taubaté, que participam do Programa Institucional 
de Bolsa de Iniciação a Docência – PIBID, subprojeto de pedagogia, criou o presente projeto e 
o aplicou em uma escola municipal de ensino fundamental com dificuldades em estruturar o 
ensino em tempo integral, que os alunos mostravam-se desinteressados , desmotivados e não 
apresentavam satisfação em ficar na escola neste período , além disso o índice de indisciplina 
aumentava de forma significativa. O projeto teve como objetivo contribuir para a recuperação 
da auto estima desses alunos, desenvolver o prazer de ficar na escola por meio de atividades 
lúdicas e significativas, aumentar o conhecimento de si próprio e dos outros criando um 
ambiente de respeito e companheirismo e assim diminuir a indisciplina. O projeto então 
atendeu alunos do primeiro ao quinto ano com idade entre seis e dez anos, que freqüentam o 
projeto do integral, totalizando 65 alunos. Os seres humanos, desde cedo, interagem com 
diversas manifestações artísticas, assim levou-se em consideração o conhecimento prévio, 
fazendo um levantamento e análise destes dados chegando-se a conclusão de que conheciam 
alguns aspectos sobre alguns artistas renomados, entretanto o conhecimento era bastante 
precário. Dessa forma, apresentou-se várias obras de diversos artistas e escolheu-se para 
nortear o trabalho as obras de Tarsila do Amaral, Claude Monet e Lasar Segall. Os 
procedimentos realizados basearam na apresentação da biografia de cada um, análise das 
principais obras, das características marcantes em cada um , a importância que exerceram e 
exercem na história da arte. Posteriormente, cada aluno escolheu uma obra para fazer uma 
releitura. Para desenvolvimento deste projeto foi necessário data show, slides, obras dos 
artistas, sulfite, lápis de cor, tintas, pinceis e papel Paraná. O produto final foi uma exposição 
feita na festa da família que acontece na escola, e os alunos puderam explanar aos visitantes o 
conhecimento adquirido durante o projeto. A avaliação do projeto foi feita durante todo o 
desenvolvimento por meio da observação e registro sobre o empenho e participação de cada 
um. Como resultado, concluiu-se que o trabalho com esse projeto fez com que cada um 
reconhecesse sua limitações, percebendo-se diferentes dos outros sendo capaz de respeitar a 
si e aos outros. Palavras-chave: arte, formação,projeto, resultados.  


