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1 – JUSTIFICATIVA
     

    Dar mais sentido aos conteúdos curriculares e também para que meus alunos, ao final do 
semestre, pudessem estar mais cultos, com um saber que dificilmente iriam ter considerando o meio 

onde vivem, foram os motivos que me levaram à realização desse trabalho com Arte, tendo a 
interdisciplinaridade como meio para trabalhar em sala de aula diversos conteúdos de diferentes 

áreas.
     Sei que, para que os alunos tenham um conhecimento mais condizente com os dias atuais, a 
postura do professor deve ser de buscar fontes de pesquisas, criar meios e aprender juntamente 

com eles, partilhando as maravilhas das descobertas e o entendimento de que todo trabalho é digno, 
que de uma forma ou de outra contribui para um mundo melhor.



  

2-FUNDAMENTAÇAO TEÓRICA:

Lendo vários autores para fazer minha monografia, cujo tema é: Metodologia de Projetos 
Pedagógicos, cheguei a conclusão que, como é importante uma fundamentação  teórica 
para executarmos com mais sabedoria nossa prática docente diariamente. Compreendi 
que um projeto  de trabalho deve trazer a vida que pulsa alem dos muros da escola para à 
nossa sala se aula .

Segundo (FREIRE, 1982) “ Para o Homem  e a Mulher, o mundo é uma realidade objetiva 
independente dele, possível de ser conhecida, em que não apenas está, mas com o qual 
se defronta. Daí, o ser de relações que ele é, e não só de contato...”

Mesmo trabalhando com diferentes faixas etárias e diferentes níveis de aprendizagens, nesse 
trabalho que foi todo sistematizado buscou-se o alicerce no “ prazer de conhecer” .

Nesse momento em que a humanidade passa por diferentes conflitos: culturais, políticos, 
econômicos, sociais, psicológicos, etc, onde  o nosso bem estar físico depende de muitos 
fatores, o aluno precisa conhecer e compreender  o mundo que o cerca tornando-se um 
sujeito ativo na construção do seu conhecimento.

DEMO (2001) afirma: “  A vida cooperativa  na sala de aula ajuda o professor a sair da sua 
solidão , pois ele passa a compartilhar tarefas, a co-produzir estratégias pedagógicas, a 
criar e a aprender novos temas” . Foi pensando em incluir todos “ nós alunos”  que o 
desenho, a leitura, a produção de texto, a pintura, os jogos, a linguagem oral, a 
cooperação, etc...foram instrumentos usados para valorizar as competências.

Para complementar ANTUNES (2001) reforça: “  A vida é uma escola e o mundo uma sala de 
aula que se renova a cada dia. E é nessa sala de aula que o homem é avaliado por suas 
múltiplas competências e não só aquelas que a escola considera válida.



  

3 - OBJETIVOS DO TRABALHO

Objetivos gerais: * Observar as relações entre o homem e a realidade com 
interesse e curiosidade, exercitando a discursão, indagando, argumentando e 
apreciando a arte de modo sensível.  *valorizar o saber escolar e o letramento 
adquiridos, para o exercício da cidadania e na busca constante de uma melhor 
qualidade de vida.

  



  

Objetivos Específicos :

• Compreender e saber identificar  a arte como fato histórico contextualizado 
nas diversas culturas, espaços geográficos e a sua relação com as diferentes 
áreas do conhecimento.  (Arte, História , Geografia, Português e Matemática ).

• Produzir textos escritos coesos e coerentes fazendo uma intertextualidade entre 
obras de arte e as vivências cotidianas. ( Arte, Português )

• Identificar  os conhecimentos matemáticos ( Geometria ) presentes nas obras 
visuais (Matemática, Arte ).

• Adotar  atitudes de respeito, pelas diferenças entre as pessoas, respeito esse 
necessário ao convívio numa sociedade democrática e pluralista. ( Temas 
Transversais )

• Utilizar sucatas ( artes de designs em embalagens ) de forma tridimensionais na 
criação de jogos que estimulam o uso das terminologias geométricos. 
( Matemática e Educação Física)
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MURAL DO PÁTIO

CADA GRUPO DE ALUNO PINTOU UMA ETAPA NO PAINEL DAS CORES:

1ª AZUL, 2ª VERMELHA, 3ª AZUL CLARO, 4ª PRETA E AMARELA



  

6 – AVALIAÇÃO:

Até o momento a avaliação é processual e continua.
•Na Arte, foi levado em conta o desenvolvimento emocional e cognitivo na capacidade de 
observação, expressão e criação. 
•Português- foi dado um tratamento especial às produções de textos como correção 
individuais e a leitura para os colegas.
•Geometria- observou-se a compreensão dos conteúdos trabalhados começando pelas curvas 
e pontos até a classificação dos entes geométricos.
• História/Geografia deu sentido ao trabalho dos artistas na linha do tempo, no contexto 
histórico revelando a linguagem universal da Arte porque artistas que nasceram em diferentes 
países como: Espanha, Brasil, Holanda e EUA mesclaram seus estilos e se tornaram  eternos 
em suas obras.
•Matemática , o trabalho com frações em todas os anos e ciclos foi facilitado, porque os 
alunos têm maior facilidade para medir, colorir e observar as semelhanças e diferenças entre 
as frações. As atividades com a linguagem gráfica ficou mais interessante e mais fácil para ser 
construído pelos alunos, pois os gráficos devem ser bem feitos, para uma melhor análise e 
compreensão.



  

•Educação Física, outra forma de avaliar foi através de jogos criados com sucatas       ( 
boliche, dado geométrico, trilha e baralho ) onde os conhecimentos geométricos são 
usados a todo instante. Ao participar das brincadeiras, percebo o que os alunos 
aprenderam e em que têm dificuldades. 

•Temas Transversais; tratando da pluralidade cultural as obras “A Negra” e 
“Operários” de Tarsila do Amaral foram temas para discutir a diversidade cultural 
brasileira que é fruto da imigração vindos de vários países. Nesse sentido foi dado 
ênfase a história de sofrimento, preconceitos que os africanos sofreram no decorrer do 
desenvolvimento do nosso país. Pôde ser notado que as desigualdades ainda existem 
entre nós e que o preconceito, isto é, muitas vezes temos atitudes preconceituosas e não 
percebemos.



  


