
 

 

Material Digital do Professor 

Arte – 6º ano 

2º bimestre – Plano de desenvolvimento 

Bordado: uma forma de expressão e de arte. Matéria realizada pelo Instituto Arte na Escola 

no site da Nova Escola. Disponível em: <https://novaescola.org.br/conteudo/5111/o-

bordado-nas-aulas-de-artes-visuais>. Acesso em: 19 set. 2018. 

PAULINO, Rosana. Disponível em: <http://www.rosanapaulino.com.br>. Acesso em: 19 set. 

2018. 

 

7. Projeto integrador 

O projeto integrador é uma modalidade didática organizativa que prioriza a construção da 

autonomia dos estudantes por meio da ampliação do conhecimento a respeito dos assuntos 

abordados nas diferentes disciplinas, conectando saberes, promovendo debates e incentivando a 

formação de um cidadão crítico.  

A organização interdisciplinar dos conteúdos e habilidades favorece o fortalecimento da 

competência pedagógica ao adotar estratégias dinâmicas, interativas e colaborativas, associadas aos 

temas contemporâneos, tornando a aprendizagem mais significativa e desafiadora para o estudante. 

A aplicação do projeto integrador exige atenção na prática docente no cotidiano escolar, 

considerando a necessidade de pensar e agir de uma perspectiva integradora e ao mesmo tempo de 

contemplar a realidade na qual o estudante está inserido. 

Esta coleção propõe um projeto por bimestre, com o intuito de mobilizar objetos de 

conhecimento e habilidades que constam no Plano de desenvolvimento e de favorecer o 

desenvolvimento das seguintes competências gerais da Base Nacional Comum Curricular (BNCC).  

1. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social e 

cultural para entender e explicar a realidade (fatos, informações, fenômenos e processos linguísticos, culturais, 

sociais, econômicos, científicos, tecnológicos e naturais), colaborando para a construção de uma sociedade 

solidária.  

2. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a 

investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar 

hipóteses, formular e resolver problemas e inventar soluções com base nos conhecimentos das diferentes 

áreas.   

3. Desenvolver o senso estético para reconhecer, valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e 

culturais, das locais às mundiais, e também para participar de práticas diversificadas da produção artístico-

cultural.   

4. Utilizar conhecimentos das linguagens verbal (oral e escrita) e/ou verbo-visual (como Libras), 

corporal, multimodal, artística, matemática, científica, tecnológica e digital para expressar-se e partilhar 

informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e, com eles, produzir sentidos que 

levem ao entendimento mútuo.   

https://novaescola.org.br/conteudo/5111/o-bordado-nas-aulas-de-artes-visuais
https://novaescola.org.br/conteudo/5111/o-bordado-nas-aulas-de-artes-visuais
http://www.rosanapaulino.com.br/
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5. Utilizar tecnologias digitais de comunicação e informação de forma crítica, significativa, reflexiva e 

ética nas diversas práticas do cotidiano (incluindo as escolares) ao se comunicar, acessar e disseminar 

informações, produzir conhecimentos e resolver problemas. 

6. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e 

experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas 

alinhadas ao seu projeto de vida pessoal, profissional e social, com liberdade, autonomia, consciência crítica e 

responsabilidade.  

7. Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, negociar e defender 

ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos humanos e a consciência 

socioambiental em âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si 

mesmo, dos outros e do planeta.   

8. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, reconhecendo suas emoções e as 

dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com elas e com a pressão do grupo.  

9. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e 

promovendo o respeito ao outro, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos 

sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de origem, etnia, gênero, 

idade, habilidade/necessidade, convicção religiosa ou de qualquer outra natureza, reconhecendo-se como 

parte de uma coletividade com a qual deve se comprometer.  

10. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e 

determinação, tomando decisões, com base nos conhecimentos construídos na escola, segundo princípios 

éticos democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários.  

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. BNCC Versão final – pp. 9-10. 

Disponível em: <http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCCpublicacao.pdf>. Acesso em: 26 jul. 2018.  

O tema do projeto deste bimestre é diversidade cultural. Além de articular áreas do 

conhecimento e oferecer aos estudantes a possibilidade de desenvolver habilidades e conceitos 

diversificados, a escolha desse tema visa ampliar a autonomia deles e as percepções sobre o mundo 

em que vivem.  

 

Título: Arte e diversidade cultural   

Tema Diversidade cultural 

Problema central 
enfrentado 

Como padrões podem aproximar culturas diferentes? 

Produto final Exposição de desenhos e bordados. 
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Justificativa 

Neste bimestre, o projeto propõe integrar o componente curricular Arte, unidade temática 

Artes visuais, com o componente Matemática, a fim de desenvolver a temática Diversidade cultural. 

Nas atividades, os estudantes vão conhecer e explorar diferentes repertórios e referências culturais. 

Com base nos elementos da própria cultura e de outras, eles realizarão um projeto de desenho e 

bordado, com ampliação e redução. Ao final, sugere-se a exposição dos trabalhos como produto 

final. 

A indicação de obras e artistas, assim como de outros materiais de apoio, é apenas uma sugestão. 

Você também pode selecionar artistas ou fontes com os quais tenha mais familiaridade ou com que se 

identifique mais e adaptar as atividades como melhor lhe convier. O importante é sempre manter o 

encaminhamento de acordo com os objetivos e as habilidades indicados na sequência. 

 

Objetivos  

• Conhecer produções artísticas de diferentes culturas. 

• Reconhecer padrões matemáticos em obras de artistas de matrizes culturais diferentes. 

• Aplicar noções matemáticas na produção artística de figuras planas, a fim de ampliar, 
reduzir e sistematizar formas geométricas. 

Habilidades em foco 

Disciplina 
Unidades 
temáticas 

Objetos de 
conhecimento 

Habilidades 

Arte  

Contextos e práticas 

(EF69AR01) Pesquisar, apreciar e analisar formas 
distintas das artes visuais tradicionais e 
contemporâneas, em obras de artistas brasileiros e 
estrangeiros de diferentes épocas e em diferentes 
matrizes estéticas e culturais, de modo a ampliar a 
experiência com diferentes contextos e práticas 
artístico-visuais e cultivar a percepção, o imaginário, a 
capacidade de simbolizar e o repertório imagético. 

Elementos da 
linguagem 

(EF69AR04) Analisar os elementos constitutivos das 
artes visuais (ponto, linha, forma, direção, cor, tom, 
escala, dimensão, espaço, movimento etc.) na 
apreciação de diferentes produções artísticas. 

Materialidades 

(EF69AR05) Experimentar e analisar diferentes 
formas de expressão artística (desenho, pintura, 
colagem, quadrinhos, dobradura, escultura, 
modelagem, instalação, vídeo, fotografia, 
performance etc.).  

Matemática Geometria 

Construção de figuras 
semelhantes: 
ampliação e redução de 
figuras planas em 
malhas quadriculadas 

(EF06MA21) Construir figuras planas semelhantes 
em situações de ampliação e de redução, com o 
uso de malhas quadriculadas, plano cartesiano ou 
tecnologias digitais. 
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Duração 

5 etapas 

 

Material necessário 

Etapa 1 – folha de papel A4, canetas e lápis variados.  

Etapa 2 – peças bordadas, bastidor, linha e agulha grossa. 

Etapa 3 – peças bordadas, imagens de tapetes islâmicos (impressas ou digitais), moldura 

vazada, lápis, papel A4, desenhos produzidos pelos estudantes na etapa 1.  

Etapa 4 – régua, esquadro, compasso, lápis e papel, papel carbono amarelo, base para o 

bordado-tecido ou tela, linhas coloridas, tesoura sem ponta, agulha para o bordado, bastidor. 

Etapa 5 – produções dos estudantes, registros audiovisuais do processo. Papel e caneta. 

Etapa 1 – Arte e cultura 

Duração: 45 minutos. 

Material e recursos necessários: folha de papel A4, canetas e lápis variados.  

Organização do espaço: roda de conversa, mesas e cadeiras para produção de um desenho.  

Organize os estudantes em roda e comece esta etapa falando a respeito das várias 

características de uma cultura. Você pode orientar a conversa com as seguintes perguntas: 

• “Você já foi a algum lugar em que se falava uma língua diferente ou havia alguém falando 
com um sotaque diferente?”, “Alguma vez notou pessoas comendo com palitos ou 
mesmo com as mãos?”, “Reparou que as pessoas se vestiam com roupas diferentes das 
que você costuma usar?” Guie a conversa de modo que a turma reconheça diferenças 
entre línguas, comidas e modos de alimentação, roupas e modos de usá-las. 

• “Você sabia que a língua e o modo de falar ou comer podem caracterizar um grupo de 
pessoas?” Procure mostrar que essas características não são melhores ou piores, são 
apenas diferentes. Explique que cada grupo desenvolveu um modo próprio de realizar as 
atividades cotidianas e que esse conjunto de características são elementos de uma cultura.  

• “Com base nas respostas anteriores, elabore com suas palavras o que poderia ser 
entendido por cultura?” Guie a conversa dizendo que cultura pode ser entendida como um 
conjunto de comportamentos, crenças, costumes, artefatos, alimentos, mitos, padrões, 
conhecimentos, que distinguem um grupo social. Mencione que, em geral, ao longo da 
vida temos contato com grupos cuja cultura é diferente da nossa, por meio de festas 
populares, pessoas que conhecemos ou mesmo pela televisão. Procure mostrar que não 
existe uma cultura melhor que a outra, mas modos diferentes de viver em sociedade. 
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Destaque que é preciso ter respeito pela cultura do outro do mesmo modo que 
respeitamos nossa própria cultura. Mostre que estabelecer trocas é possível e muito rico.  

Distribua para cada estudante uma folha de papel tamanho A4 e canetas e lápis para que ele 

desenhe uma imagem que sintetize sua cultura. Deixe a turma à vontade, mas oriente-a a 

reconhecer e respeitar opiniões diferentes.  

Em seguida, organize os estudantes em roda para uma conversa sobre os desenhos 

produzidos. Peça a cada um que apresente seu desenho e comente suas escolhas, tendo em vista 

seus hábitos, costumes e valores. Procure valorizar as diferenças e a diversidade e explique que a 

imagem criada nessa aula será usada durante este projeto integrador.  

Solicite que tragam peças bordadas na próxima aula. 

Ao final do trabalho, oriente-os a guardar os desenhos no portfólio.  

Etapa 2 – Apreciação de bordados e ponto atrás  

Duração: 45 minutos. 

Material e recursos necessários: peças bordadas, bastidor, agulha grossa e linha. 

Organização do espaço: Roda de conversa.  

Nesta etapa, retome com os estudantes a conversa da etapa 1 em relação à cultura. Diga que 

cultura pode ser entendida como o conjunto de comportamentos, valores e modos de viver que 

distinguem um grupo social.  

Em seguida, peça aos alunos que trouxeram bordados que coloquem um ao lado do outro. 

Explique que o bordado é uma técnica decorativa de tecido que consiste no uso de uma costura 

manual ou mecânica sobre um tecido, organizado em formas geométricos ou formas orgânicas.  

Oriente uma apreciação comparativa dos bordados. Peça que reparem nas dimensões, as 

formas (orgânicas ou geométricas), as cores, as texturas e os detalhes. Destaque outros elementos 

matemáticos, como a organização dos padrões, as repetições, as formas geométricas. Indique com 

base nas evidências visuais os que parecem ter sido feitos à mão e os feitos à máquina. Mostre as 

diferenças na confecção dos bordados: pela simetria ou irregularidade de um ponto, por exemplo. Se 

possível, tente diferenciar as características dos motivos bordados: com características regionais, 

brasileiras ou até de outros países. Você pode mostrar as diferenças pelas figuras (frutas, objetos ou 

animais) ou pela técnica (escolha e modo de realizar os pontos). Procure estabelecer um modo de 

leitura que permita fazer relações culturais e não somente formais.  

Em seguida, chame a atenção para o uso de algum padrão (geométrico ou orgânico) com 

base nos bordados trazidos pelos estudantes. Explique que padrão é a repetição sistemática de um 

mesmo elemento, acrescentando que há padrões característicos de dada cultura.  

Mostre, então, que existem muitos pontos de bordado. Entre os mais conhecidos estão o 

vagonite, o cruz e o atrás. (Você pode fazer uma pesquisa na internet e conhecer mais a respeito 

desses pontos, em particular o ponto atrás.) Diga então que você vai mostrar o ponto atrás.  
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Dentre as peças apresentadas pelos alunos, indique dois aspectos constitutivos do bordado 

que podem ser associados ao desenho e à escultura: o uso da linha para criar desenhos, padrões, 

formas orgânicas ou uma decoração pontual sobre outro tecido; e o uso da linha para produzir 

volume, por acumulação, uma bolinha, um pingente, etc. Complemente dizendo que pode ser 

interessante explorar espessuras, texturas, resistências, tensão, de linhas produzidas com diferentes 

materiais (algodão, petróleo, polietileno, náilon, etc.). Sugira aos estudantes que tentem identificar o 

material de cada bordado e relacionem seu uso à produção do bordado. Mencione que a escolha do 

material está relacionada à sua disponibilidade e às técnicas desenvolvidas por determinado grupo 

social.  

Antes de terminar essa atividade, peça que em casa os alunos conversem sobre bordado com 

os pais e responsáveis. Eles podem perguntar se é de conhecimento deles ou de outros familiares 

alguma técnica ou algum ponto de bordado. 

Etapa 3 – Tapeçaria e padrões islâmicos  

Duração: 90 minutos. 

Material e recursos necessários: peças bordadas, imagens de tapetes islâmicos (impressas ou digitais), 

moldura vazada, lápis, papel A4, desenhos produzidos pelos estudantes na etapa 1.  

Organização do espaço: roda de conversa e espaço com mesas e cadeiras para os estudantes trabalharem.  

 

Parte 1 

Previamente, faça uma pesquisa de imagens de tapetes islâmicos. Elas devem ser 

apresentadas impressas ou digitais ao longo desta atividade. 

Comece a aula perguntando aos alunos do que se lembram das etapas anteriores. Destaque 

que o desenvolvimento da técnica de tecer é comum à maioria das culturas e que o significado dessa 

técnica pode variar entre as culturas. Comente que, embora haja diferenças no fazer, tanto a renda 

de bilro do Ceará quanto os tapetes produzidos no Oriente Médio têm características próprias do 

lugar onde foram feitos.  

Conte que o tapete é produto de uma técnica antiga que utiliza o entrelaçamento de linhas e 

agulhas grossas sobre uma superfície telada, e que no Oriente Médio é usado para cobrir o chão e as 

paredes, e assim aquecer o interior das tendas dos povos nômades, decorar palácios, castelos e 

mesquitas e isolar o corpo do chão em culto religioso.  

Apresente em seguida a imagem de uma tapeçaria islâmica que você selecionou. Diga que, 

em geral, essa tapeçaria apresenta desenhos específicos, com tamanhos e formas variadas, como a 

forma retangular, e com bordas interiores decoradas. Ressalte que, no interior dessa decoração, 

podem ser encontrados desenhos com um medalhão ao centro. Ajude os estudantes a identificarem 

formas, figuras, ângulos, proporções, na imagem apresentada. 

Recupere com ajuda dos estudantes conceitos de figura geométrica, ângulo e proporção, 

aprendidos em Matemática, de modo que eles compreendam esses conceitos aplicados ao conteúdo 

de Arte, sob outra perspectiva. Relacione os padrões encontrados na imagem apresentada aos 
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padrões encontrados nos bordados trazidos pelos estudantes. É provável que haja elementos como 

figuras, ângulos, proporções para comparar.  

Peça então que recuperem os desenhos produzidos na etapa 1 e que comparem os 

desenhos, os bordados e as imagens selecionadas do tapete, a fim de evidenciar as diferenças e as 

semelhanças entre formas, significados e aspectos culturais. Destaque sempre que cada um 

encontrou um modo diferente de expressar o que considerou importante para sua cultura. 

 

Parte 2 

Neste momento, recupere as conversas sobre o uso do bordado na confecção de um 

desenho sobre tecido, ressaltando que suas características podem variar de acordo com o modo e os 

meios de bordar e dos materiais (suporte e linha). Mencione que muitos artistas visuais 

contemporâneos empregam o desenho associado ao bordado em suas produções. Entre eles estão 

José Leonilson (1957-1993), Arthur Bispo do Rosário (1911-1989) e Sonia Gomes (1948), que cada um 

a seu modo relacionam significados pessoais a significados coletivos. 

Em seguida, peça aos estudantes que mais uma vez recuperem os desenhos que produziram 

na etapa 1 e que pensem no que pretenderam representar de sua cultura. Em seguida, sugira que 

selecionem um detalhe do desenho para servir de base para a produção de um padrão.  

Lembre-os de que padrões são composições de um elemento que se repete de modo 

sistemático. Para criar o padrão, cada aluno deve reproduzir a área selecionada com auxílio de uma 

moldura vazada, contornando com um lápis a área selecionada e traçando as bordas internas da 

moldura. Explique que a forma destacada do desenho é o elemento principal para compor um 

padrão gráfico, ou seja, um modelo de figura que deve se repetir no mínimo quatro vezes. 

Comente que na próxima aula a turma vai aprender a fazer ampliações e reduções dos 

desenhos.  

Peça aos alunos que fotografem o processo e guardem os registros e os desenhos no 

portfólio. 

 

Etapa 4 – Ampliação e redução de desenhos  
Duração: 90 minutos. 

Material e recursos necessários: folha de papel formato A4, régua, esquadro, compasso, lápis e papel, papel-

carbono amarelo, base para o bordado-tecido ou tela, linhas coloridas, tesoura sem pontas, agulha para o 

bordado, bastidor. 

Organização do espaço: mesas e cadeiras.  

 

Parte 1 

Inicie esta etapa retomando o que os estudantes aprenderam anteriormente sobre bordado, 

tapeçaria oriental e padrões. Peça que se organizem em três grupos e então ajude-os a reunir os 

materiais que serão utilizados na atividade: lápis, régua, esquadro, compasso, lápis, papel e os 

desenhos.  
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Nesta atividade, eles vão aprender a criar um padrão com um detalhe do desenho que 

criaram na etapa 1 e escolher ampliar ou reduzir o padrão. Mencione que no sistema das artes 

algumas vezes é solicitado aos artistas adaptações das obras devido às dimensões do espaço, por 

exemplo, maior ou menor. Em seguida, peça que avaliem se o desenho criado pode ser mais 

interessante maior ou menor, por meio de um exercício de imaginação supondo o trabalho num 

espaço público de grandes dimensões e também no interior de uma caixa minúscula.  

Comece a explicação dizendo que, para reproduzir uma figura, será empregada a técnica da 

malha quadriculada, que possibilita ampliar ou reduzir um desenho. Distribua então uma folha de 

papel formato A4 e peça aos estudantes que quadriculem a folha com quadradinho de 1 centímetro 

de altura por 1 centímetro de largura. Em seguida, solicite que indiquem os quadros horizontais com 

letras, e os quadro verticais, com números.  

a b c  

   1 

   2 

   3 

 

Explique aos estudantes que, se desejarem reproduzir o desenho em dimensão menor, o 

quadriculado deverá ser proporcionalmente menor, e que, se desejarem reproduzi-lo maior, as 

medidas serão proporcionalmente aumentadas. Em seguida, mostre que a reprodução se baseia em 

refazer o desenho na mesma posição e proporção do desenho original. 

Para construir o padrão, explique ainda que o desenho será reproduzido pelo menos quatro 

vezes. Essa ação demanda um bom tempo, pois os cálculos serão individuais, conforme as 

possibilidades da figura e o projeto de cada um. Dê tempo aos estudantes para que fiquem à vontade 

para produzir, atentando às dificuldades e às dúvidas. Se necessário, auxilie a turma nos cálculos ou 

na reprodução do desenho. 

Depois de terminarem o desenho, os alunos vão reproduzir o padrão em bastidores na etapa 

seguinte. Lembre os alunos de fotografar e guardar os registros e os desenhos no porftólio. 

Parte 2 

Inicie a atividade distribuindo os materiais aos grupos: folha de papel-carbono, bastidores 

telados, linhas coloridas, tesoura sem pontas e agulhas grossas. É importante estar atento ao uso 

desse material em sala de aula. Oriente a turma sobre os riscos e a melhor forma de utilizar o 

material, para evitar que os estudantes se machuquem ou machuquem o colega.  

A seguir, explique que nesta atividade eles vão transpor os desenhos do papel para o 

bastidor telado, que será tecido à mão. Explique que devem usar um suporte de madeira telada 
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análogo ao quadriculado do desenho. Para fazer a transferência do desenho, use uma folha de papel-

carbono para marcar a base, com o padrão criado.  

Observe que é preciso deixar uma margem de no mínimo 4 centímetros para prender o 

tecido no bastidor e manter a estabilidade do tecido durante a confecção do bordado. Enfatize que 

devem ser consideradas as dimensões da figura de base e as dimensões do tecido para o bordado e 

que é preciso aplicar a transformação geométrica. 

Demonstre, então, como prender o tecido no bastidor, posicionando-o sobre o avesso do 

tecido. Acompanhe a fixação do tecido no bastidor de toda a turma e, só quando todos tiverem 

concluído essa etapa, peça que iniciem o bordado. 

Recorde com os estudantes a demonstração do ponto atrás na etapa 1 deste projeto. Caso 

eles não se lembrem, demonstre-o novamente e explique que o ponto atrás será usado para produzir 

o padrão no tecido. Convide-os a iniciar os procedimentos, criando um ambiente descontraído e 

solidário em relação ao uso do espaço e dos materiais. É preciso prestar atenção ao uso da tesoura e 

da agulha. Coloque-se à disposição para qualquer dificuldade ou dúvida. Se for necessário, estimule 

os meninos a se envolverem no bordado. 

Lembre os alunos de fotografar ou filmar e de guardar os registros e os bordados no 

portfólio.  

 

Etapa 5 – Exposição, avaliação e autoavaliação 

Duração: 90 minutos. 

Materiais e recursos necessários: produções dos estudantes. Registros feitos durante o processo. Papel e 
caneta. 

Organização do espaço: roda de conversa; materiais dispostos. 

 

Parte 1 

Nesta etapa, os estudantes devem compartilhar com os colegas da escola e com outros 

membros da comunidade o que produziram – o desenho inicial, o desenho recortado, o desenho 

ampliado e o bordado. Isso pode ser expresso na questão: “Como mostrar o trabalho que foi 

desenvolvido e expressar aspectos da nossa cultura?”.   

Explique que é comum que artistas se reúnam e organizem uma exposição coletiva dos seus 

trabalhos e parte do processo. 

Avalie os lugares em que há possibilidade de realizar a exposição: ginásio de esporte, quadra 

descoberta, o pátio da escola ou a própria sala de aula. Se não for na sala de aula, converse com os 

estudantes e peça a eles que auxiliem na organização.  

Sugira à turma que convide professores, pais e responsáveis, e deixe os alunos livres para 

convidar amigos que não estudam na mesma escola. Para expor os objetos em um espaço pequeno, 
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você pode usar duas ou três mesas grandes, ou agrupar várias carteiras dos estudantes; já se o 

espaço for amplo, é possível organizar as carteiras separadas, usando uma mesa para cada 

estudante.  

No dia da exposição, peça aos estudantes que cheguem duas horas antes da abertura para 

ajudar na organização do espaço. Você também pode sugerir que eles escrevam um texto coletivo 

sobre os propósitos da exposição e, se considerar adequado, um pequeno parágrafo individual 

explicando o padrão individual e sua relação com sua cultura.   

Todos os alunos devem estar preparados para ser os monitores da exposição e discorrer 

sobre concepção, material, procedimentos e valor cultural do que foi produzido. Aproveite a ocasião 

para elogiar as conquistas e a superação de eventuais dificuldades.  

Após a exposição, organize os estudantes em roda, para uma conversa descontraída em 

relação ao que aprenderam durante este projeto integrador. Pergunte como eles se sentiram em 

relação à exposição. 

Parte 2 

A avaliação e a autoavaliação são recursos valiosos para analisar o desenvolvimento dos 

estudantes. Em Arte, isso deve garantir principalmente o acompanhamento constante do processo 

de aprendizagem e não ser apenas um indicativo de aprovação e reprovação. Seu caráter formativo 

requer registros, o que pode ser feito por meio de textos, fotografias e filmes, falas e 

comportamentos dos estudantes, a fim de identificar a relação que estabelecem com os objetos do 

conhecimento e do envolvimento que têm nas atividades. Os estudantes, por sua vez, devem 

organizar processos e produtos das atividades propostas – textos, desenhos, esculturas, fotografias 

impressas, arquivos digitais, etc. no portfólio. Todos esses registros podem ser usados na avaliação e 

autoavaliação, além de contar parte da vida e da história escolar dos estudantes. 

Nesta etapa, a turma deve fazer uma reflexão sobre o que aprenderam neste projeto 

integrador. Para iniciar, faça um resumo do que aconteceu durante o processo e abra um debate 

coletivo.  

Em seguida, coloque na lousa os critérios que os estudantes devem avaliar individualmente. 

Peça a eles que copiem e que avaliem os itens e, depois, se autoavaliem, segundo os critérios: elogio, 

critico e sugiro. Você deve adaptar a lista e os critérios de acordo com a turma e com o que foi 

desenvolvido no bimestre. 

Relação de itens que podem ser abordados na avaliação:  

• conteúdo proposto pelo professor;  

• atividades sugeridas pelo professor;  

• dedicação e participação individual do estudante;  

• envolvimento e participação da turma coletivamente;  
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• colaboração dos colegas nas atividades em grupos;  

• cumprimento das tarefas coletivas e individuais;  

• contato com o público na apresentação;  

• perguntas intrigantes para manter o interesse do público.  

Sugira que o momento da avaliação e autoavaliação comece com um elogio. Faça com que os 

estudantes percebam as próprias conquistas e as soluções encontradas para superar algum tipo de 

dificuldade. Observe que a crítica deve ter por objetivo o aprimoramento dos processos e da 

percepção do que pode ser melhorado para todos. E, principalmente, incentive-os a propor soluções.  

Ao final, exponha a sua análise e avaliação do processo e resultados. 
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