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RESUMO 
 
 

Projeto pedagógico: Sou criança, sou artista. Nathália Gabriela Campos dos Santos –nathalia-
gardellini@hotmail.com Jéssica Rezende de Andrade- jehchaz@hotmail.com Supervisora 
Grazielle do Prado Santos- prado.pradoh@hotmail.com Orientadora Roseli Albino dos santos- 
roselialbino@uol.com.br Universidade de Taubaté. Resumo O presente projeto a ser relatado “ 
Sou criança, sou artista” foi desenvolvido por um grupo de alunas bolsistas da Universidade de 
Taubaté do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID, subprojeto de 
pedagogia em uma escola municipal de ensino fundamental com alunos do primeiro ao quinto 
ano , entre seis e dez anos, que permanecem na escola em período contrario ao ensino regular 
, pois participam do projeto Escola em Tempo Integral, totalizando setenta alunos. O objetivo 
desse projeto foi resgatar e valorizar o ensino em tempo integral, visto que, o insucesso do 
mesmo, gerou nos alunos insatisfação e desinteresse por esse tempo em que ficam a mais na 
escola e o índice de indisciplina nesse período vinha crescendo de forma desordenada. O 
trabalho com a arte é capaz de desenvolver habilidades múltiplas como criatividade, 
sensibilidade e senso critico levando o aluno a valorizar e respeitar a si e aos outros e por esse 
motivo foi escolhido. Dessa forma, o projeto focou duas vertentes da arte: pintura e música. 
Levando em consideração a importância do conhecimento prévio, para iniciar o trabalho fez-se 
o levantamento do que os alunos já conheciam acerca destas vertentes. A analise dos dados 
apontou um conhecimento e um interesse maior para com a música, então foi escolhido os 
ritmos samba e funk como base do trabalho, já na pintura elegeu-se os renomados Tarsila do 
Amaral, Claude Monet e Lasar Segal. Os estudos abordaram a história da música, os 
instrumentos musicais e as principais características dos ritmos escolhidos e para finalizar os 
alunos com auxilio do professor de arte da escola produziram uma paródia. Já com a pintura 
partiu-se da biografia de cada artista e estendeu-se até as principais obras e suas 
características como finalização foi feita a releitura das obras. Para tanto foram utilizados data 
show, tintas, pinceis, papel Paraná, rádio, slides e vídeos. A avaliação do projeto ocorreu ao 
longo de sua aplicação por meio da observação e registro do envolvimento e desempenho dos 
alunos nas atividades propostas. Como produto final foi montado uma exposição das 
produções na festa da família da escola. Como resultado final observou-se que os alunos 
estavam satisfeitos, confiantes e o índice de indisciplina diminuiu. Dessa forma, conclui-se que, 
o projeto atingiu seus objetivos e que o PIBID além de enriquecer a formação dos alunos de 
pedagogia proporciona à escolas parceiras oportunidades de melhorias na qualidade de 
ensino. Palavras-chave: Projeto, formação, parceria, arte. 


