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CONTEXTUALIZAÇÃO
A arte é uma importante ferramenta a ser utilizada no contexto escolar para o

desenvolvimento cognitivo dos alunos, pois amplia possibilidades de compreensão, do

mundo e colabora para um entendimento dos conteúdos relacionados a outras áreas do

conhecimento.  Contudo,  transmitir  ao  aluno  uma  educação  de  qualidade  é  um

compromisso  do  educador  para  com  o  educando,  que  tem  por  incumbência  ser  o

mediador  na construção do conhecimento do aluno,  devendo facilitar  o processo de

ensino aprendizagem. Sendo assim, a bolsista trouxe como proposta a pintura do muro

da escola onde fica situada a horta.

HABILIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS
-Estimular a capacidade cognitiva dos alunos e a imaginação através da arte;

-Instigar  o  manuseio  de  materiais  que  permitam  a  aquisição  de  habilidades

artísticas específicas.

CONHECIMENTOS MOBILIZADOS
-  Utilizar  materiais  de  pintura  específicos  para  as  habilidades  a  serem

desenvolvidas.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
As atividades de pintura foram realizadas no muro da Escola Carlota Vieira da

Cunha pelos alunos do 9º ano do período da manhã da escola, a fim de melhorar a

estética do local em que fica localizada a horta. As pinturas consistiram na produção e

reprodução de imagens artísticas e visam despertar a criatividade dos alunos, abordando

técnicas e conceitos. A aluna Marcele do 9º ano manhã realizou a produção artística do

desenho, porém quem o transferiu para o muro foram as alunas Gabriela e Laura. Os

demais ajudaram na pintura e a bolsista Dienifer também ajudou na pintura.

REGISTRO DA INTERVENÇÃO 
A intervenção atingiu os objetivos esperados.

Obs.: As fotos registradas dessa intervenção estão disponíveis em anexos.



AVALIAÇÃO
Avaliação será realizada através do desempenho dos educandos na realização da

atividade proposta.

REFERÊNCIAS
Disponível em: <http://www.douradosagora.com.br/brasil-mundo/educacao/muro-de-
escola-e-maior-galeria-de-pintura-a-ceu-aberto> Acesso em: 24 de novembro de 2017.

NOTÍCIA
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As atividades de pintura foram realizadas no dia 24 de novembro de 2017, no

muro da Escola Carlota Vieira da Cunha pelos alunos do 9º ano do período da manhã da

escola, a fim de melhorar a estética do local em que fica localizada a horta. As pinturas

consistiram  na  produção  e  reprodução  de  imagens  artísticas  e  visam  despertar  a

criatividade dos alunos,  abordando técnicas e conceitos.  A aluna Marcele do 9º  ano

manhã realizou a produção artística do desenho, porém quem o transferiu para o muro

foram às alunas Gabriela e Laura. Os demais ajudaram na pintura e a bolsista Dienifer

também ajudou na pintura.

Figura 1: Pintura realizada pelos alunos da Escola Carlota Vieira da Cunha.


