
DIVULGAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS - ESCOLAS E D.E. 

 

Nome da Escola: E.E. José Geraldo Vieira                                                                                                                                                                                                                                                             

 

Nome do(a)  Diretor(a): Teder Roberto Sacoman 

 

Nome do Projeto / Ação / Evento: Intervenção Poética na Escola 

 

Tipo do Projeto / Ação / Evento: Atividade em Sala de Aula 

 

Objetivo do Projeto / Ação / Evento:  

- Ampliar a bagagem sociocultural do aluno através do contato com a linguagem da artes visuais; 

- Observar o lugar-espaço-escola como modo de fazer uma leitura-sondagem detonadora de 

questões propositoras para a intervenção;  

- Apresentar a ideia da intervenção em artes visuais na escola por meio de projetos individuais 

ou colaborativos, visando à mediação cultural na escola; 

- Competência 3 da BNCC: Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das 

locais às mundiais, e também participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural;  

- Propiciar espaço para que o aluno seja o sujeito principal da ação, por meio do protagonismo 

juvenil. 

 

Data de Realização: 27/09/2019 

 

Público Alvo (Tipo / Quantidade): Alunos do Ensino Médio 

 

Organização: Prof. Rodrigo Albuquerque Maia - Arte 

 

Quantidades de Participantes: 120 

 

Impacto nos Resultados Educacionais da Escola:  

A criação de uma intervenção poética pedagógica na escola, é a forma de transpor os limites da 

sala de aula, proporcionando para o educando uma sensação de liberdade e protagonismo na 

escolha da ação. Ao longo do bimestre foi discutido o sentido de criação e de como é possível 

propor uma forma de diálogo através da arte. Os alunos foram organizados em grupos para a 

elaboração de uma intervenção artística a ser exposta no pátio da escola nos horários do 

intervalo, de modo que todos os alunos da escola possam apreciar e refletir sobre seu propósito. 

O tema para a criação da intervenção foi "O romantismo e a matemática" e os grupos tiveram a 

liberdade de criação e uso de qualquer material para este fim. 

 

 Parcerias Envolvidas: -  



 

Imagens (Anexar até 3 fotos do Projeto / Evento) – (Atentar para a legislação 

pertinente, quanto à autorização para uso de imagens e direitos – Enviar cópias das 

autorizações):          

 

 

 
 

 


