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RESUMO 

Introdução: Os Parâmetros Curriculares Nacionais de Arte, estabelecem que o professor deve 

capacitar seus alunos para que possam dominar com mais propriedade as linguagens da Arte, 

bem como realizar trabalhos pessoais e/ou grupais com autonomia. Ao explicitarem argumentos 

e proposições pessoais, que estão relacionados aos conhecimentos prático e teórico já 

adquiridos e construídos, os alunos irão adquirir o saber artístico. Objetivo:  O objetivo deste 

artigo foi sugerir projetos para que a escola promova atividades ligadas a Arte que colaborem 

com a formação integral dos alunos, numa perspectiva de desenvolvimento das artes cênicas, 

da dança, da música e do teatro. Metodologia: A abordagem metodológica foi uma pesquisa 

qualitativa, com enfoque bibliográfico e montagem de duas sugestões de projetos sobre o tema 

para serem desenvolvidas em sala de aula com alunos dos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

Resultados e discussão: Os projetos montados tiveram cunho interdisciplinar. O projeto 

“Aquarela”, teve como público alvo os alunos 2º e 3° anos do Ensino Fundamental e objetivou 

desenvolver e estimular a criatividade de cada criança, a engenhosidade, o gosto pela música, 

a interpretação o interesse pela linguagem e a escrita. O segundo projeto “A cigarra e a 

formiga”, foi pensado para alunos do 3° ano do Ensino Fundamental e visou desenvolver a 

imaginação e a criatividade, formar seus próprios conceitos, desenvolver sua criatividade 

através de pinturas, artesanatos e dramatização. Conclusão: O ensino de Arte nas escolas é um 

tema muito complexo, pois embora haja no currículo a obrigatoriedade do mesmo, falta o 
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reconhecimento de sua importância no processo de aprendizado, há inúmeras questões que 

impedem sua efetivação de maneira ampla e contextualizada em sala de aula. Este tipo de 

atividade tende a ser mais atrativa e seu dinamismo precisa refletir-se positivamente na 

aprendizagem dos alunos. Acreditamos que a transposição da oferta de atividades meramente 

repetitivas de coloridos sem sentido e de colagens descontextualizadas para ações mais 

significativas nos campos da Arte podem elevar e manter este conteúdo em um lugar de 

destaque que lhe é devidamente merecido. 
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