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Apresentação:  
 

Esta unidade didática tem como proposta realizar uma 
intervenção pedagógica na 1ª Série do Ensino Médio do Colégio 
Estadual José de Anchieta. Com a previsão de 35 horas aula ou 
mais de atividades ou mais, destinadas a aproximadamente a 35 
estudantes, o objetivo é criar atividades que permitem abordar os 
conteúdos do ensino de arte, na elaboração de uma proposta de 
diálogos entre o aprofundamento teórico e vivência prática 
artística, por meio da realização de uma intervenção com a 
criação e fixação de objetos de cerâmica em espaços públicos. 
A importância da realização do projeto é dada na existência da 
argila com abundância nas terras do Município de Quedas do 
Iguaçu. Com toda essa riqueza de matéria prima sem ser 
aproveitada, o trabalho de modelagem em argila, que representa 



os gestos do cotidiano, que será feito com os alunos, terá a 
possibilidade de abrir um leque de atividades ainda obscuro para 
a população que não sabe o potencial dos trabalhos artísticos 
feito com modelagem em argila. 
Os alunos da 1ª série do Colégio José de Anchieta não possuem 
muito conhecimento da arte contemporânea propriamente dita. O 
único contato que eles têm é durante as aulas de arte que, em 
muitas vezes, trabalha conteúdos que não priorizam muito a arte 
contemporânea, deixando os alunos sem ter essa base com 
especificidade. 

Palavras-chave (3 a 5 palavras)  Arte; Cerâmica; Processo de criação. 

 

 

APRESENTAÇÃO  

 

Esta unidade didática apresenta os conteúdos e encaminhamentos 

teórico-metodológicos necessários para a Implementação do Projeto de 

Intervenção Pedagógica na Escola, com a carga horária de 35 horas/aula do 

bimestre, a ser desenvolvido com os alunos da 1ª Série do Ensino Médio do 

Colégio Estadual José de Anchieta, no município de Quedas do Iguaçu – PR.  

O objetivo deste material é proporcionar subsídios teórico-metodológicos 

para o desenvolvimento de ações educacionais sistematizadas na disciplina de 

Arte, a partir da criação de atividades que permitem abordar os conteúdos do 

ensino de arte, na elaboração de uma proposta de diálogos entre o 

aprofundamento teórico e vivência prática artística, por meio da realização de 

uma intervenção artística com a criação e fixação de objetos de cerâmica em 

espaços públicos.  

O desenvolvimento dos trabalhos manuais, como a modelagem em 

argila, possibilitam uma participação dos alunos na observação do espaço 

onde vivem, na apropriação da matéria prima fornecida pela natureza. 

Os materiais especializados de arte normalmente são caros e de difícil 

acesso, o ensino de arte nas escolas muitas vezes não idealiza propostas 

devido aos problemas na aquisição desses materiais, mas a cidade possui 

recursos naturais da região que permite trabalhos em arte. A argila é um 

recurso disponível em várias regiões de Quedas do Iguaçu e garante uma 

matéria prima de primeira qualidade para a modelagem de peças artísticas que 

poderão garantir um levante nos trabalhos artísticos. 



Tanto os estudantes matriculados no Colégio Estadual José de Anchieta, 

como antigos alunos e uma grande parte dos moradores de Quedas do Iguaçu, 

desconhecem a arte de modelar, e não realizam trabalhos de modelagem em 

argila mesmo tendo um terreno argiloso que fornece matéria prima de boa 

qualidade para ser trabalhada. 

 Além de a argila ser uma matéria de valor e condições acessíveis para 

os nossos alunos, a modelagem garante uma imaginação de criação sem igual, 

pois os alunos entram em contato direto com a matéria que vai dando forma no 

manuseio.  A modelagem despertará no aluno a vontade de criação artística, 

levando o aluno a sentir o desejo de ver a própria criação que produziu e o 

anseio de apresentar para os outros colegas o seu trabalho.  

A modelagem em argila possibilita ao aluno o trabalho com  a percepção 

visual das formas, linhas, cores, texturas, volume, consistência, equilíbrio físico, 

equilíbrio de cores, harmonia e anatomia humana através das mãos 

modeladas.  

O aluno poderá explorar sua percepção visual e do tato, pois as obras 

serão tridimensionais, dando condições para ser tocadas e observadas por 

eles. Na modelagem, a construção artística instigará o aluno a observar e 

repassar formas anatômicas que condizem com a realidade do trabalho 

especificado. 

Na intenção de tornar o texto mais claro para o leitor, a estrutura dessa 

unidade está organizada em três partes. A primeira parte apresenta alguns 

apontamentos sobre o tema. A segunda parte descreve de modo objetivo e 

sintético os encaminhamentos metodológicos, tratam de orientações sobre as 

possibilidades de uso desse material didático. A terceira parte apresenta a 

produção didático-pedagógica. 

 

 

 

 

 

 

 



1. ALGUNS APONTAMENTOS SOBRE O TEMA 

 

 

Neste item será apresentado alguns apontamentos sobre o tema 

necessários para a realização de uma intervenção artística com a criação e 

fixação de objetos de cerâmica em espaços públicos. 

  

A origem e a formação da cerâmica 

 

     A cerâmica é uma linguagem que se desenvolveu junto com a 

humanidade. O ser humano faz uso da argila dentro das necessidades 

encontradas no grupo de cada contexto. Assim como os desenhos das 

cavernas contam histórias, a cerâmica também contribui por ser um material 

com durabilidade que resiste ao tempo. 

A cerâmica foi uma descoberta que aconteceu nas sociedades 

primitivas, tendo início no Oriente e se espalhando pela Ásia e pelo mundo. No 

início o ser humano começou observando suas pegadas que ficava na argila e 

depois passou a modelar o barro com as mãos dando formas que achava 

necessário para ele. A cerâmica substituiu artefatos e utensílios domésticos 

que eram feitos de madeiras e casca de frutas. Foi usada mais tarde nos vasos 

ornamentais. Rodrigues afirma que: 

É difícil estabelecer o momento exato da descoberta da 
cerâmica. A relação do homem com o barro ou a argila deu-se, 
provavelmente, pelo contato direto: andou sobre ele deixando 
marcas de seus pés, as quais permaneceram na matéria após 
a sua secagem. A partir dessa observação, ele utiliza suas 
mãos, deixando suas marcas nas paredes úmidas juntamente 
com pinturas feitas com terras coloridas. (RODRIGUES. 2011, 
p. 11) 

 

 
 Rodrigues constata que os primeiros trabalhos em argila surgiram pela 

necessidade do ser humano armazenar produtos e alimentos, a argila era de 

fácil manuseio e com durabilidade e impermeabilidade pertinente, deu-se o uso 

da argila pelos povos primitivos ao seu benefício de apoio no armazenamento 

de produtos águas e alimentos. 



Com a evolução na Pré-História os homens vão sentindo cada vez mais 

a necessidade de registrar a sua História e com isso surge à escrita 

pictográfica, a cuneiforme e outros tipos de gráficos e escrita até chegar à 

escrita verdadeira que passa a contar os fatos, mas a Arte vem acompanhando 

e mostrando com pinturas, dramatizações, música, entalhes, escultura, 

xilogravura, litogravura, modelagem e tecelagem.  A cerâmica sempre esteve 

presente em todos os momentos e tempos históricos, deixando o seu legado, 

na escrita cuneiforme e nas modelagens das Vênus e de animais que eram 

usados nos rituais.  

       A realização dos trabalhos em cerâmica revela as formas 

tridimensionais, mostrando todos os lados e formatos dos objetos que eram 

modelados. No Egito podemos estudar suas imagens e entalhes que seguiam 

uma técnica rígida, incentivada pela “Lei da Frontalidade”. “Segundo essa regra 

o tronco e um dos olhos do retrato deveriam ser desenhados de frente para o 

observador enquanto a cabeça os pés e as pernas deviam ser desenhados de 

perfil”. (PROENÇA. 1991, p. 19). 

        Na Grécia os vasos eram bem ornamentados e recebiam motivos 

variados com cenas de trabalhos e decorações geométricas. A cerâmica na 

Grécia foi muito bem valorizada e ajudou a alavancar um auge artístico com o 

uso de aprimoradas técnicas de trabalhar com a argila.  Proença explica que:  

 

Os vasos gregos são conhecidos não só pelo equilíbrio de suas 
formas, mas também pela harmonia entre o desenho e as 
cores e o espaço utilizado para a ornamentação. Além de servir 
para rituais religiosos, esses vasos eram usados para 
armazenar, entre outras coisas, água, vinho, azeite e 
mantimentos. Mas na medida em que passaram a revelar uma 
forma equilibrada e um trabalho de pintura harmonioso, 
tornaram-se também objetos artísticos. (PROENÇA. 1991, p. 
32).  

 

 A cerâmica teve início com pequenas peças modeladas, sendo a 

secagem ao sol, posteriormente foi sendo aprimorada a queima das peças, o 

fogo é a descoberta primordial no trabalho com cerâmica, Rodrigues descreve:  

 



É esse domínio do fogo que define a história da cerâmica, 
permitindo ao homem fazer vasilhas duras e resistentes, sem 
que se desintegrem na água. Existem várias teorias sobre 
como essa relação teria se desenvolvido, até que o homem 
fosse capaz de tornar o barro duro como pedra e não mais 
sujeito a desfazer-se. Essa capacidade do fogo de transformar 
materiais da natureza determinou procedimentos e tecnologias 
que possibilitaram ao homem certo domínio sobre as forças da 
natureza. Dentro da necessidade de manter o fogo sobre a 
matéria, o homem foi experimentando vários tipos de queima, a 
princípio, com as fogueiras a céu aberto. De acordo com a 
necessidade, o homem procurou meios de concentrá-lo, 
criando, então, fornos de formas e tipos variados, os quais 
passaram a ter compartimentos de maiores ou menores 
dimensões, com capacidade para reter calor em diferentes 

temperaturas. (RODRIGUES. 2011, p. 73)  

 
Rodrigues ainda ressalta que algumas civilizações se destacam dentro 

das pesquisas, como no caso dos gregos com os vasos, os portugueses com 

os azulejos, os italianos e holandeses com qualidade mundial nas cerâmicas 

produzidas por eles e os chineses com as porcelanas. Tudo demonstra não só 

a dedicação, mas também a necessidade do ser humano em conseguir abrigos 

e utensílios junto com a argila, que era o material encontrado com facilidade e 

com praticidade para modelar e transformar em objetos de uso pessoal com 

durabilidade.    

No Brasil a cerâmica mais famosa e mais antiga que se tem 

conhecimento é a Cerâmica Marajoara. Um trabalho artesanal, desenvolvido 

pelos índios brasileiros que já tinham o conhecimento da técnica de manusear 

a argila mesmo antes de a colonização europeia chegar ao Brasil. Rodrigues 

afirma: 

Podemos dizer que no Brasil o percurso da cerâmica, como 
experiência artística, surge de forma extremamente lenta, 
mantendo-se distante das outras linguagens das artes visuais. 
Vários foram os artistas brasileiros que trabalharam a cerâmica 
como suporte para a pintura. Dentre esses, podemos citar: 
Portinari, Volpi, Djanira, Paulo Rossi, Roberto Burle Marx, Athos 
Bulcão, Poty. No início, o azulejo passou a ser o material mais 
empregado, fruto da influência portuguesa, mais precisamente 
a faiança de revestimento, um material que, aos poucos, foi se 
revelando como manifestação liberta de valores tradicionais, 
oriundos da Europa. (RODRIGUES. 2011. p. 21) 
 
 

As peças de cerâmica encontradas no Brasil eram utensílios utilitários, 

sendo colheres, potes, bancos, entre outros.  O trabalho em argila no Brasil foi 

se desligando das técnicas e criações europeias e dando um início a produção 



artística da cerâmica puramente brasileira que tem como base a arte 

marajoara. 

Os portugueses ao chegar ao Brasil instalaram olarias, produziram tijolos 

telhas e objetos para o uso do dia-a-dia feito com argila. A preocupação era 

mais industrial e financeira não dando margem para a cerâmica artística e seu 

desenvolvimento na época da colonização. 

 

A cerâmica nas artes visuais  

 A cerâmica nas artes visuais ganham espaços a cada dia, desde que 

foram modeladas as primeiras peças pelos seres humanos ela vem se 

apresentado de forma convincente na arte e ganhando espaço na 

ornamentação dos espaços internos e públicos. 

Os artistas com esforço, criatividade e discernimento fazem instalações 

artísticas com uso da argila usando grandes e pequenos espaços públicos, 

mostrando o potencial que a argila tem para dar esse suporte na arte. 

Rodrigues constata que: 

No final da década de 80, galerias e museus começaram a 
abrir espaço para expor obras artísticas, apresentando a 
cerâmica como um dos meios de expressão plástica. Podemos 
citar: Galeria São Paulo, Toki Arte, MAM, Paulo Figueiredo, 
Mônica Figueira, situadas em São Paulo; Galeria Trindade no 
Rio de Janeiro; as Salas Corpo e Palácio das Artes, em Belo 
Horizonte. Ganha-se espaços também na mídia, nas revistas 
especializadas em arte: Galeria e Guia das Artes. Também 
nesse período são editados livros específicos dessa linguagem, 
entre eles, Artistas da cerâmica brasileira, publicado pela 
Volkswagem do Brasil S.A., em 1985 – fazendo um panorama 
da arte cerâmica no Brasil desde a cerâmica indígena, 
passando pelo popular até a cerâmica contemporânea; e 
Cerâmica Arte da Terra, publicado em 1987 – catálogo dos 
artistas ceramistas contemporâneos brasileiros e textos sobre 
cerâmica. (RODRIGUES. 2011, p. 22) 

 
 

A cerâmica nas artes visuais se destaca pela facilidade de conseguir o 

material e a praticidade no manuseio da argila para obter um trabalho artístico. 

Essas publicações auxiliaram na divulgação dos trabalhos e na construção de 

um panorama mostrando um pouco da história da cerâmica no Brasil, os 

principais trabalhos, artistas e galerias que proporcionaram esses eventos. 



 Entre os artistas contemporâneos que trabalham com cerâmica no Brasil 

merece os destaques no momento, segundo Rodrigues foram: 

 

Suzuki, uma ceramista que mantém a tradição desde a 
construção das peças até a queima no forno a lenha, e outros 
ceramistas seguidores dos mesmos parâmetros, trabalhando 
de forma mais aberta, como Akinori Nakatani, Katsuko Nakano, 
Kimi Nii. Já Megumi Yuasa, trabalha com a matéria de forma 
mais liberta e exploratória, buscando outros materiais para 
compor suas esculturas cerâmicas, como o ferro, a pedra, os 
vegetais, etc., aproximando-se da interface que define a 
segunda tendência aqui apontada. 
Nas raízes africanas, seguindo o mesmo processo do 
manuseio do barro, podemos citar Miguel dos Santos, que 
também transita pelo universo popular do Nordeste, 
principalmente com as mutações das histórias em cordel. O 
artista vive em João Pessoa, região cheia de lendas populares, 
para onde confluem culturas africanas, indígenas e a memória 
colonial. Ele trabalha com grandes silhuetas que, na grande 
maioria, sugerem figuras humanas, com expressão facial bem 
marcada e um corpo que permite muitas ambiguidades. Nessa 
mesma cerâmica, pode-se observar que, dependendo da 
angulação, podem-se obter diferentes leituras, ora um homem, 
ora um animal, ora uma figura majestosa. Trabalha com a 
pintura e a cerâmica, criando um diálogo permanente entre 
essas duas linguagens. Lygia Reinach, Norma Grinberg, Célia 
Cimbalista, Mariana Canepa, Mary Di Iorio, dentre outros. Para 
esses artistas, a forma, o volume e a organização aeroespacial 
são de grande importância. Dentre esses artistas citados, 
podemos apontar Lygia Reinach, que tem como preocupação o 
desenvolvimento de obras para ocupar grandes espaços, ora 
definitivos, ora temporários. (RODRIGUES. 2011, p. 23 e 24). 

 
 

Como podemos observar que cada artista utiliza seus métodos de 

trabalho, dependendo do momento, espaço físico e materiais disponíveis para 

a realização dos trabalhos. Também tem os que projetam, com desenhos ou 

outras instalações antes de começar a desenvolver a modelagem, todos os 

passos fazem parte da organização de cada artista e da maneira que trabalha. 

Dentro desses artistas devemos destacar segundo Rodrigues: 

Lygia Reinach, que tem como preocupação o desenvolvimento 
de obras para ocupar grandes espaços, ora definitivos, ora 
temporários. A obra Figuras é um índice dessa relação da 
artista com o espaço da obra. Trata-se de uma instalação com 
80 grandes esculturas de barro queimado. 
(RODRIGUES. 2011, p. 24). 

 

Nesse mundo de artistas contemporâneos que envolvem os artistas que 

trabalham com argila na contemporaneidade temos a Norma Grinberg artista 



que também merece destaque pelos trabalhos desenvolvidos tanto em obras 

individuais e coletivas. 

 

As etapas do processo de modelagem em argila 

A cerâmica que é desenvolvida nos dias de hoje, segue o mesmo 

processo que se perpetua por muitos anos. A coleta do material em algumas 

regiões do País é artesanal, feitas com pá para coletar os blocos de argila. O 

processo de limpeza e amassar a argila seguem os mesmos padrões há 

séculos. No artesanato a argila é modelada pelas mãos humana, dando formas 

e contando a história de um povo ou se transformando em peças ornamentais 

com suas tridimensionalidades que são impostas na modelagem. Esse material 

é bastante usado porque contém característica própria, Rodrigues afirma que: 

A propriedade mais importante da argila é a plasticidade, ou 
seja, a capacidade de ser modelada sob a ação de uma força e 
de se manter com a forma que lhe foi dada. A maior ou menor 
plasticidade de uma argila depende da sua composição, do 
tamanho e formato de seus grãos, das impurezas e da 
quantidade de material orgânico existente. O tamanho e 
formato dos grãos (que são microscópicos 0,002mm de 
diâmetro),vão definir a capacidade de absorção de água ao 
redor de cada grão e a tração entre eles. A água funciona como 
um lubrificante que permite a movimentação entre os grãos, 
quanto mais regular for o grão mais uniforme é a distribuição da 
água ao seu redor e maior a facilidade de movimentação das 
partículas. Na linguagem popular, costuma-se usar as 
expressões barro gordo para designar argilas mais plásticas e 
barro magro para aquelas que contêm pouca plasticidade. 
(RODRIGUES. 2011. p. 30) 

 

As principais do processo de modelagem em argila são: 

Preparo da argila: O preparo da argila é necessário para desenvolver um 

trabalho com a argila limpa e livre de impurezas. A argila deve ser 

amassada para reduzir as partículas da argila dando mais plasticidade e 

garantindo uma flexibilidade melhor na hora de modelar.   É importante 

todo o cuidado para a argila não ficar com bolhas de ar dentro da peça. 

Para evitar as bolhas o barro deve ser bem amassado e batido antes de 

iniciar a modelagem. Garantir a umidade correta é importante para o 

desenvolvimento do trabalho. A argila deve ser colocada sobre uma 



base de dois ou três jornais, essa base deve permanecer durante toda a 

pré-secagem da peça. 

Modelagem: Depois da argila preparada começa o trabalho de modelagem 

das peças, com base nos estudos dos gestos do cotidiano trabalhar com 

a argila dando formas aos gestos que cada um escolheu para modelar. 

Deve tomar cuidado com emendas de peças para garantir a aderência 

nas duas partes quando secar. O processo de ocar as peças é de suma 

importância e deve tomar todo o cuidado para as paredes da peça 

ficarem uniformes em todo o entorno do trabalho. 

Guardar: Se o trabalho não ficar pronto e for necessário voltar outro 

momento para fazer a finalização da modelagem, deve acomodar o 

trabalho e a argila cuidando com a umidade mantendo a argila sempre 

em volto a plásticos e ao retomar umedecer a parte que vai receber o 

restante da argila que falta para dar acabamento.  

Secagem: a secagem passa por três etapas importantes que é a perda de 

umidade, a perda de água química e a perda de sílica. Esse processo 

deve ser respeitado para se obter um processo de secagem adequado. 

Na modelagem não se deve pular etapas, pois pode ter danos a peça. 

Acabamento antes da queima: com lixas, espátulas realizar o acabamento 

das peças retirando excessos e imperfeições, dando textura necessária 

para a caracterização do trabalho. 

Queima: a queima é um processo que requer cuidado principalmente com a 

temperatura. Primeiro realizar uma pré-queima com temperatura de 

70ºC e depois aumentar até chegar a 600º ou mais. Durante a queima 

cuidar para não colocar as peças amontoadas, se uma estourar devido a 

bolhas de ar pode danificar as outras. Estar sempre atento a 

temperatura é de suma importância, não deixar reduzir a temperatura 

antes da hora certa. 

Acabamento depois da queima: lixar as peças dando uma textura uniforma 

antes de pintar. Preparar as peças passando um fundo branco, colorir 



utilizando as tonalidades necessárias e depois de seca a tinta passar o 

verniz. 

Após a investigação teórica, constatamos que a argila é um meio que 

proporciona condições de desenvolvimento criativo para os alunos desde o 

início do desenvolvimento do trabalho, com a coleta, preparação do material, 

modelagens, secagem, acabamentos, pinturas e instalações para 

apresentação ao público.  

É todo um trabalho que exige esforço concentração e garante bom 

resultados para o artista que trabalha no desenvolvimento da modelagem em 

argila. 

 

2. ENCAMINHAMENTOS METODOLÓGICOS  

 

Neste item serão apresentados os encaminhamentos metodológicos 

necessários para realizar uma intervenção artística com a criação e fixação 

de objetos de cerâmica em espaços públicos.  

O principal material utilizado no projeto é a argila para ser modelada. 

Será empregado o uso de pincéis, tinta, lixa, verniz para dar acabamento das 

peças. Os jornais podem ser usados como base na modelagem. As revistas, 

quadro de giz podem auxiliar nas aulas teóricas, slides com imagens de peças 

de cerâmica antigas e contemporânea dará um suporte de estudo para mostrar 

algumas coisas que já existe e imaginar o que cada aluno pode fazer.  

O local de armazenagem das peças produzidas é muito importante, pois 

vai garantir a secagem e a preservação do material durante esse período que 

antecede a queima.  

O espaço da exposição dos trabalhos deve ser bem estudado e 

organizado para atingir os objetivos esperados, viabilizando a facilidade das 

visitas do público que vai apreciar as obras. 

A argila é um material de valor financeiro acessível para os alunos. Na 

modelagem eles vão desenvolver o passo a passo para aguçar o trabalho 



dentro da arte contemporânea. Esse trabalho é importante, pois os alunos 

entram em contato direto com a matéria que vai dando forma através do 

manuseio que é realizado com a modelagem. A modelagem despertará nos 

alunos o anseio de criação artística, levando o aluno a sentir a vontade de ver a 

própria criação que produziu. Os alunos serão instigados a apresentar para as 

outras pessoas o seu trabalho.  

 Depois de um embasamento teórico para fazer o trabalho com enfoque 

na linguagem da cerâmica, o aluno poderá desenvolver a percepção visual das 

formas, linhas, cores, texturas, volume, consistência, equilíbrio físico, equilíbrio 

de cores, harmonia e anatomia humana através das mãos modeladas.  

O aluno pode explorar sua percepção visual e do tato, pois as obras 

serão tridimensionais, dando condições para ser tocadas e observadas por 

eles. Na modelagem, a construção artística instigará o aluno a observar e 

repassar formas anatômicas que condizem com a realidade do trabalho 

especificado. O que devemos fazer e levar o nosso aluno a desenvolver seus 

meios de pensar.  

 O trabalho vai atuar no preparo da argila, na modelagem, acabamento, 

queima e na pintura das peças de cerâmica, provocando o desenvolvimento 

intelectual e tendo como base a contemporaneidade na criação própria de um 

trabalho que revele o desejo e a vontade de participar de uma criação. Cada 

aluno que está participando da produção artística, modelando, amassando e 

esculpindo o barro terão que dar formas usando a imaginação criativa que 

fervilha no pensamento de cada um.  

 Com o desenvolvimento do trabalho os alunos vão ter conhecimento 

teórico e prático de pesquisa de campo e como modelar, pintar e reconhecer os 

elementos visuais dentro de uma obra criada. 

 
 

3. PRODUÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 
 

Neste item serão apresentadas as atividades para o desenvolvimento de 

uma intervenção artística com a criação e fixação de objetos de cerâmica em 

espaços públicos.  



 

ATIVIDADE 01: APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE INTERVENÇÃO 

OBJETIVO: Tornar claro para os alunos os objetivos, a justificativa, a 

metodologia e a avaliação que serão adotados no projeto de intervenção. 

CONTEÚDO ABORDADO: O projeto de intervenção 

RECURSOS NECESSÁRIOS: TV Pen Drive ou projetor multimídia e quadro de 

giz. 

CARGA-HORÁRIA: 1h/a 

DESENVOLVIMENTO: Por meio da exposição oral e dialogada o professor 

deverá apresentar a proposta do projeto de intervenção aos alunos ressaltando 

as atividades a serem trabalhadas no decorrer da implementação. É importante 

que o professor oriente as atividades de maneira interligada. Mediar os 

conteúdos por imagens, vídeos e apresentação de slides, dialogando 

constantemente com os interesses e conhecimentos existentes dos alunos. 

 
 
ATIVIDADE 2: A ORIGEM E A FORMAÇÃO DA CERÂMICA 

OBJETIVO: Conhecer a origem e a formação da cerâmica. 

CONTEÚDOS ABORDADOS: A origem e a formação da cerâmica. 

RECURSOS NECESSÁRIOS: Projetor multimídia ou TV Pen Drive 

CARGA-HORÁRIA: 02 h/a. 

DESENVOLVIMENTO: Por meio da exposição oral e dialogada o professor 

deverá apresentar a origem e formação da cerâmica, comentando, analisando 

as peças apresentadas.  Os alunos deverão ser incentivados a refletir sobre a 

origem e formação da cerâmica. O professor deverá questionar as impressões 

e sensações dos alunos, valorizando suas opiniões acerca do que foi visto.  

  

 

 

 



ATIVIDADE 03: A CERÂMICA - VESTÍGIOS DO PASSADO  

OBJETIVO: Incentivar o interesse dos jovens pela origem e formação da 

cerâmica, a partir de simulações de escavações arqueológicas dos objetos de 

seu cotidiano.  

CONTEÚDOS ABORDADOS: Cerâmica como vestígios do passado e do 

presente  

RECURSOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS: Caixa de terra, diferentes objetos 

de cerâmica do cotidiano (como pedaços de tijolos, azulejos, telhas, potes e 

vasos), pincéis largos, pá pequena, colher de pedreiro e espátulas.  

CARGA-HORÁRIA: 03 h/a. 

DESENVOLVIMENTO: Com antecedência, o professor deverá preparar um 

espaço que simulará um sítio arqueológico, com caixa de terra e diferentes 

objetos de cerâmica do cotidiano (como pedaços de tijolos, azulejos, telhas, 

potes e vasos) que deverão ser cuidadosamente enterrados. 

Assistir o vídeo para compreender a montagem disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=5fWfM_B4kEU acessado dia 18 de agosto de 

2015. 

A ideia é de aproximar o máximo possível de uma situação real de escavação, 

os alunos serão incentivados a encontrar os objetos e vão vivenciar o ato de 

descobrir os vestígios de sua história.  Utilizando pá no inicio da escavação e 

depois passar para a utilização de colher de pedreiro, pincel e espátula para 

remover a terra sem danificar os objetos. Tudo deve ser orientado pelo 

professor.  

 Os alunos deverão ser incentivados a refletir sobre os objetos 

encontrados, o professor deverá questionar as impressões e sensações dos 

alunos, valorizando suas opiniões acerca do que foram vistos. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5fWfM_B4kEU


ATIVIDADE 04: VISITA A OLARIA 

 

OBJETIVO: Adquirir conhecimentos sobre o funcionamento de uma olaria 

CONTEÚDOS ABORDADOS: As etapas do processo de fabricação das peças 

em cerâmica.  

RECURSOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS: Agendamento da visita na olaria, 

transporte para os alunos e autorização dos pais. 

CARGA-HORÁRIA: 4h/a 

DESENVOLVIMENTO: Se em sua cidade existir uma olaria, agendar uma visita 

para levar os alunos, organizar uma visita guiada mostrando todas as etapas 

do processo de fabricação das peças que são produzidas no local, desde o 

preparo da argila, a modelagem, secagem e queima.  Procurar no pátio da 

olaria restos de materiais em cerâmica que é descartado e analisar cada peça 

com seu valor de duração, histórico e artístico.  

Os alunos deverão ser incentivados a refletir sobre a aprendizagem adquirida 

na olaria, o professor deverá questionar as impressões e sensações dos 

alunos, valorizando suas opiniões acerca do que foram vistos. 

 

ATIVIDADE 05: PRIMEIRO CONTATO – A MODELAGEM LIVRE 

OBJETIVO: Explorar as possibilidades da modelagem em argila. 

CONTEÚDOS ABORDADOS: Possibilidades expressivas da argila 

RECURSOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS: Para trabalhar com 10 alunos 

serão necessários:  

-Dez espátulas de madeira; 

-Dez espátulas de metal; 

-Trinta quilos de argila; 

-Quatro quilos de jornais; 



-Dez espátulas de acabamento; 

-Cinco metros quadrado de plástico, sendo meio metro quadrado de plástico 

para cada aluno.  

-Dez potes com água; 

-Dez tolhas ou panos de algodão; 

-Três lixeiros; 

-Dez mesas de um metro quadrado cada; 

-Onze banquetas; 

-Pia com torneiras; 

-Cinco lixas nº 80; 

-Cinco lixas nº 100; 

-Um litro de tinta PVA fundo fosco; 

-Tintas guache ou aclílex nas cores primárias e neutras; 

-Um litro de verniz acrílico; 

-Dez Pincel nº 04, dez pinceis nº 08, dez pincéis nº 10 e dez pincéis nº 12; 

-Dez bandejas para colocar a tinta; 

-Dez lápis 4B; 

-Dez borracha branca; 

 CARGA-HORÁRIA: 3h/a 

DESENVOLVIMENTO: Em um ambiente preparado para modelagem em argila 

com mesas, jornais para forração das mesas e base para o trabalho em argila, 

banquetas para sentar durante o trabalho e facilitar quando necessário ficar em 

pé, mostrar para os alunos a argila e suas plasticidades. Mostrar como usa as 

espátulas de metal e de madeira para realizar acabamento das peças. Ter 

água, sabão e toalha para ser utilizado pelos alunos no decorrer do trabalho 



quando for necessário. Acompanhar os passos do inicio do trabalho orientando 

os alunos. Ter um armário para guardar as peças durante a secagem que 

antecede a queima.  Incentivar os alunos a trabalhar com a modelagem livre na 

intenção de despertar a curiosidade e o interesse pelo trabalho a ser realizado, 

observando sempre o que já sabem sobre modelagem. Os alunos deverão ser 

incentivados a refletir sobre a aprendizagem adquirida no processo de 

modelagem livre, o professor deverá questionar as impressões e sensações 

dos alunos, valorizando suas opiniões acerca do que foram vistos. 

- Qual é a textura das peças, são todas iguais ou alguém conseguiu uma 

textura diferente ao modelar? 

- Podemos criar texturas diferenciadas nas modelagens que fazemos em 

argila? 

- Quais são meios que podemos usar para criar texturas variadas em cada 

peça modelada? 

- Os formatos e o volume são iguais ou diferentes em cada peça feita pelos 

alunos durante o desenvolvimento dos trabalhos? 

 

 

ATIVIDADE 07: A CERÂMICA NA ARTE CONTEMPORÂNEA  

OBJETIVO: Incentivar o interesse dos jovens pelas possibilidades da cerâmica 

na arte contemporânea. 

CONTEÚDOS ABORDADOS: Cerâmica na arte contemporânea. 

RECURSOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS: TV Pen Drive ou projetor 

multimídia 

CARGA-HORÁRIA: 02 h/a 

DESENVOLVIMENTO: Por meio da exposição oral e dialogada o professor 

deverá apresentar a manifestação da arte contemporânea dentro do trabalho 

de modelagem em argila, com o que foi encontrado na fábrica de tijolos, montar 

dentro da sala instalações que leve os alunos a entender a arte contemporânea 



como um veículo de perceber e agir no nosso meio para transformar objetos do 

cotidiano em arte. 

Os alunos deverão ser incentivados a refletir sobre a aprendizagem adquirida,  

o professor deverá questionar as impressões e sensações dos alunos, 

valorizando suas opiniões acerca do que foram vistos. 

 

ATIVIDADE 08: APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE CRIAÇÃO SOBRE O 

TEMA “GESTOS DOS COTIDIANOS” 

OBJETIVO: Incentivar o interesse dos jovens pelo processo de criação, a partir 

da apresentação do tema.  

CONTEÚDOS ABORDADOS: Comunicação visual. Técnicas de modelagem. 

RECURSOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS: TV Pen Drive ou projetor 

multimídia. 

CARGA-HORÁRIA: 2H/a 

DESENVOLVIMENTO: Por meio da exposição oral e dialogada o professor 

deverá apresentar a proposta do tema “Gestos do cotidiano”.  

Sugestão de vídeo: Apresentar filmes com o desenvolvimento do trabalho de 

modelagem para garantir uma visualização melhor do modelar a argila para 

criar a peça desejada. 

No vídeo podemos ver o passo a passo para montar uma estrutura de 

modelagem para modelar a anatomia da mão humana com gestos. Partindo 

dessas imagens podemos criar gestos diferenciados seguindo a mesma 

técnica. Acessado em: https://www.youtube.com/watch?v=T1KfeUagGaA acesso no 

dia 18 de agosto de 2015.  

Acessado em: https://www.youtube.com/watch?v=8a-M4y8GcJs acesso no dia 18 

de agosto de 2015. Esse vídeo mostra as técnicas básicas para trabalhar a 

argila em sala de aula com os alunos.   

Com os alunos da 1ª série deve ser trabalhado meio para eles entenderem o 

processo de modelagem e estudar o tema a ser trabalhado que são os gestos 

https://www.youtube.com/watch?v=T1KfeUagGaA
https://www.youtube.com/watch?v=8a-M4y8GcJs


do cotidiano. Apresentar os mais diversos tipos de gestos que podemos 

representar para ajudar na comunicação com nossos colegas, observando o 

valor que podemos atribuir para esses gestos, sua importância no convívio 

social.   

Cada gesto tem o seu significado como podemos ver nos endereços 

eletrônicos podemos encontrar alguns gestos e os seus significados. 

Disponível em: http://saude.umcomo.com.br/articulo/significado-dos-gestos-com-as-

maos-4841.html  Acesso no dia 29 de outubro de 2014 às 22:10  

 

Os significados dos gestos são diferentes pelo mundo, o que pode ser 

agradável no Brasil em outros países pode ser xingamento e são usados pelas 

pessoas na sociedade o tempo todo para se comunicar: Esses gestos podem 

ser vistos nas imagens deste link: 

 

Disponível em: http://www.macacovelho.com.br/gestos-com-significados-diferentes-

pelo-mundo/   Acesso no dia 29 de outubro de 2014 às 22:25 

 

Os gestos e os significados estão em todos os lugares onde se encontram 

pessoas em grupos ou convivendo em comunidades. Os gestos servem como 

código de comunicação para uma grande maioria, evitando a fala em algumas 

situações e auxiliando em locais que não se pode ser emitido ou ouvido o som. 

No link podemos verificar gestos usados pelos humanos para se comunicar.  

http:///www.google.com.br/search?q=gestos+do+cotidiano+utilizando+as+maos&sa=N

&biw=1242&bih=585&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ei=6dIyVI_JO5C8ggSbzYGQDw

&ved=0CDUQsAQ4Cg   Acesso no dia 29 de outubro de 2014 às 22:45  

 Depois de assistir aos vídeos, analisar as imagens, pedir para cada 

aluno representar um gesto com as mãos e dizer qual é a comunicação que 

está representando, interagir com os demais para verificar a autenticidade do 

gesto se está passando a mensagem ou não. Trabalhar com os alunos quais 

são os gestos mais usados entre eles para se comunicar e que passa 

despercebido nos momentos que fazem os gestos em determinadas situações. 

Mostrar o valor dessa comunicação dentro do grupo e da sociedade.  

http://saude.umcomo.com.br/articulo/significado-dos-gestos-com-as-maos-4841.html
http://saude.umcomo.com.br/articulo/significado-dos-gestos-com-as-maos-4841.html
http://www.macacovelho.com.br/gestos-com-significados-diferentes-pelo-mundo/
http://www.macacovelho.com.br/gestos-com-significados-diferentes-pelo-mundo/


 
 Os alunos deverão ser incentivados a refletir sobre a aprendizagem 

adquirida, o professor deverá questionar as impressões e sensações dos 

alunos, valorizando suas opiniões acerca do que foram vistos. Sugestões:  

-Qual o gesto é mais comum entre o grupo de alunos? 

-Que tipo de gesto é mais frequente na sociedade onde vivem? 

-Dos gestos que viram quais poderia se adotado para se comunicar entre o 

grupo? 

-O que acham dos gestos informar como um meio de comunicação? 

 

ATIVIDADE 09: PROCESSO DE MODELAGEM 

 

OBJETIVO: Modelar em argila os gestos do cotidiano. 

CONTEÚDOS ABORDADOS: Modelagem em argila. 

RECURSOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS: Para trabalhar com 10 alunos 

serão necessário mais ou menos 30 quilos de argila, meio metro quadrado de 

plástico para cada aluno, 10 espátula de metal, 05 espátula de madeira, 04 

quilos de jornais, potes, baldes com água, toalhas, sabão e sala de aula com 

pia e torneiras e mesas para desenvolver os trabalhos. 

CARGA-HORÁRIA: 05 H/a. 

DESENVOLVIMENTO: Dar início a modelagem dos gestos, usar imagens das 

mãos e do gesto escolhido como referência.  

Os alunos deverão ser incentivados a refletir sobre a aprendizagem adquirida, 

o professor deverá questionar as impressões e sensações dos alunos, 

valorizando suas opiniões acerca do que foram vistos. Sugestão de perguntas: 

- Qual a importância de preparar a argila limpando antes de ser modelada? 

- Porque devemos bater bem a massa de argila antes de modelar? 

-Além das mãos podemos usar ferramentas como espátulas de metal e de 

madeiras e palitos para trabalhar em lugares que a mão ou os dedos não 



conseguem administrar a modelagem. O que você acha da utilização dessas 

ferramentas na modelagem? 

-A argila deve ser acomodada em sacos plásticos ou até mesmo na geladeira 

se for possível para não secar. Com o teu trabalho que não teve acabamento o 

deve ser feito para dar continuidade outro dia? 

-Ocar a peça faz se necessário para realizar a queima sem danificar a peça, 

com o que podemos ocar a nossa peça para dar inicio a modelagem?  

-O cuidado de manter a peça na base de modelagem as primeiras horas de 

seguem é importante. Você imaginou que pode acontecer se remover a peça 

com a argila úmida?  

 
 

    
 

Gestos de mãos modeladas em argila 
 

ATIVIDADE 10: PROCESSO DE SECAGEM E ARMAZENAMENTO DAS 

PEÇAS 

OBJETIVO: Entender os procedimentos de secagem e armazenamento das 

peças 

CONTEÚDOS ABORDADOS: Processo de secagem da argila 

RECURSOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS: Serão utilizados jornais com 

duas a quatro camadas como base em cima da mesa, mesa de base de apoio, 

argila, espátula de metal, espátula de madeira, pote ou balde com água e 

tecido. 

CARGA-HORÁRIA: 01 H/a. 



DESENVOLVIMENTO: Depois da modelagem concluída, deixar na mesa por 

uns dias e preparar o local de armazenagem do trabalho para ser acomodados 

uma a uma das peças bem organizada para não serem danificadas durante o 

período de secagem que antecede a queima. A secagem pode variar 

dependendo da umidade do ar e a variação da temperatura. 

 Para melhor entendimento sobre o armazenamento antes da queima, faz 

se necessário o acesso ao texto que vai comentar sobre todo o processo de 

secagem da argila, perfazendo um passo a passo: Disponível em: 

http://www.ufrgs.br/lacad/secagem.html - acesso no dia 31 de outubro de 2014 às 

16:14  

IMPORTANTE: Organizar um local protegido da ação do vento e de outros 

agentes que possam danificar as peças durante o período que antecede a 

queima.  

 Os alunos deverão ser incentivados a refletir sobre a aprendizagem 

adquirida. 

 

ATIVIDADE 11: ACABAMENTO  

OBJETIVO: Eliminar possíveis irregularidades que ficam durante a 

modelagem. 

CONTEÚDOS ABORDADOS: Superfície e textura (Acabamento e 

regularização da superfície da peça modelada.) 

RECURSOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS: Será utilizado para 10 alunos 05 

lixas nº 100, 05 lixas nº 80 e 05 espátulas de metal. 

CARGA-HORÁRIA: 02 H/a.  

DESENVOLVIMENTO: Depois de seca as peças, preparar para a queima, dar 

acabamento com o uso de lixas, espátula para a retirada de irregularidades que 

possam ter ficado durante a modelagem.  

 Os alunos deverão ser incentivados a refletir sobre a aprendizagem 

adquirida. Sugestão de perguntas: 

-Como deve ser o lugar que vai acomodar as peças modeladas? 

http://www.ufrgs.br/lacad/secagem.html


-Depois de modelado as peças devem permanecer no lugar que foram 

modeladas ou devem ser removidas de imediato? 

-O que pode acontecer com a peça modelada se ficar bolha de ar dentro da 

peça? 

-Qual é o processo de trabalho que devemos realizar para eliminar as bolhas 

de ar que existem dentro da massa de argila? 

-O que deve ser feito para conseguir juntar uma peça com outra na modelagem 

se ela se soltar?  

 

ATIVIDADE 12: PROCESSO DE QUEIMA 

OBJETIVO: Realizar a queima das peças para dar consistência ao material 

empregado na modelagem. 

CONTEÚDOS ABORDADOS: Processo de queima da argila 

RECURSOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS: Será usado um forno com 

temperatura adequada para a queima podendo ser a lenha ou elétrico que 

atinja temperaturas de acima de 600ºC. 

Os alunos do 1º ano utilizarão o forno da cerâmica Kennedy para realizar a 

queima das peças. 

CARGA-HORÁRIA: 2H/a 

DESENVOLVIMENTO: Com as peças modeladas, seca e o acabamento 

realizado, levar até o forno para realizar a queima. A queima no forno que 

produz tijolos demora 12 dias desde o aquecimento inicial até o resfriamento 

completo para o forno ser aberto e retirado os trabalhos que vão queimar junto 

com os tijolos. 

 Para ter maiores informações sobre o processo de queima e porque 

queimar as peças modeladas em argila é necessário assistir ao vídeo que 

comenta todos os cuidados que deve ter ao queimar as peças de cerâmica. 

Quais os materiais que deve ser usado para o inicio da combustão até o tipo de 

lenha para dar continuidade a queima. Tomar todo o cuidado para não apagar o 



fogo e também não aumentar a temperatura bruscamente que pode danificar 

os trabalhos. 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=lma68Y3nc7o acessado no dia 

18 de agosto de 2015.  

No texto deste link encontra orientações pertinentes ao processo de queima 

das peças de cerâmica. Os processos principais são três: eliminação da 

umidade, eliminação da água química e inversão da sílica. Também comenta 

no texto sobre uma pré-secagem em 70º e a queima normal depois desse 

processo. Disponível em: http://www.ufrgs.br/lacad/queima.html  - acesso no dia 

31 de outubro de 2014 às 16:05  

 

Os alunos deverão ser incentivados a refletir sobre a aprendizagem adquirida, 
fomentar as seguintes questões para reflexão:  
 

-Quem já tinha visto um forno de queimar peças de cerâmica? 

-Como fica a matéria argila depois de queimado? 

-O que podemos notar de diferença entre a matéria-prima argila é uma peça já 

queimada, observar a cor, textura e consistência do material nos dois casos? 

 

ATIVIDADE 13: PROCESSO DE PINTURA 

OBJETIVO: Colorir as peças dando características contemporâneas para os 

trabalhos sem descaracterizar o significado gestual. 

CONTEÚDOS ABORDADOS: Pintura e acabamento. 

RECURSOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS: Os materiais para dez alunos: 10 

pincéis nº 02, 10 pincéis nº 04, 10 pincéis nº 10 e 10 pincéis nº 14. Tinta PVA 

branco fosco para preparação da peça fazendo o fundo. Tinta PVA de várias 

cores, tinta para tecido de várias cores e tinta guache de várias cores, 10 

palitos de madeira, tecido para limpeza, potes com água, Verniz acrílico e sala 

de aula com pia e torneiras. 

CARGA-HORÁRIA: 2H/a. 

https://www.youtube.com/watch?v=lma68Y3nc7o
http://www.ufrgs.br/lacad/queima.html


DESENVOLVIMENTO: Depois da queima das peças pintarem com a utilização 

de um fundo fosco branco, com o fundo seco utilizar o colorido na pintura das 

obras. Com tinta para fundo fosco, fazer a preparação para as peças 

receberem o colorido sem interferência de manchas ao realizar a pintura. 

Utilizar tinta guache, tinta para tecido em ambos os processos de colorir utilizar 

pincel com cerdas médias. 

Utilização do verniz acrílico. Melhorar o acabamento da pintura dando 

impermeabilidade com a utilização de verniz acrílico. Utilizando o verniz acrílico 

passar uma camada sobre as peças que foram modeladas, queimadas e 

pintadas para garantir a impermeabilidade e a duração das mesmas. 

Os alunos deverão ser incentivados a refletir sobre a aprendizagem adquirida. 

 

ATIVIDADE 14: MONTAGEM DA EXPOSIÇÃO 

OBJETIVO: Organizar uma exposição de arte em um espaço público para 

analisar o resultado obtido com a visualização das obras pelas pessoas que 

passam na rua durante o dia.  

CONTEÚDOS ABORDADOS: Instalação e montagem da exposição do 

material produzido ao público. 

RECURSOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS: É necessário um espaço público, 

as peças modeladas, caixotes de madeiras, tábuas, tecido de TNT, tecidos 

estopa, lona plástica preta, água potável e iluminação para a noite. 

CARGA-HORÁRIA: O4 H/a no período da manhã, 04 H/a no período da tarde 

e 04 H/a no período da noite. 

DESENVOLVIMENTO: Recolher todos os trabalhos na sala, colocar sob a 

mesa, cada um dos alunos participantes comentar o que sentiu durante a visita 

do público que prestigiou o evento, registrar em ata todos os comentários de 

cada aluno.  Garantir que cada um tenha condição de participar expondo sua 

análise para contribuir com o que achou de positivo ou negativo sobre a 

exposição.  



 A montagem deve atender as condições da utilização de um espaço 

público, o local escolhido foi a calçada da rua em frente ao colégio durante o 

dia e a noite no saguão do colégio. Mostrar para as pessoas que passam pela 

rua e aos alunos e a comunidade escolar os gestos que usamos no nosso dia a 

dia e quais são os possíveis significados que envolvem cada gesto. 

 Os alunos deverão ser incentivados a refletir sobre a aprendizagem 

adquirida, fomentar as seguintes questões para reflexão: 

-O que foi percebido no olhar e nos comentários das pessoas que passaram 

pela exposição? 

-Alguém já tinha participado de um trabalho parecido com esse antes? 

-O que acharam do local escolhido para ser realizada a exposição dos 

trabalhos? Poderia ser outro lugar? 

-Se participar de outro trabalho o que levaria da organização dessa exposição 

para a outra exposição e o que não levaria? 

 

ATIVIDADE 15: VISITA A EXPOSIÇÃO 

OBJETIVO: Organizar uma visita mediada das turmas do colégio até o espaço 

que se encontra exposição. 

CONTEÚDOS ABORDADOS: Exposição de trabalhos contemporâneo na 

intervenção publica. 

RECURSOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS: Peças modeladas, alunos para 

atender aos questionamentos que poderão surgir. Acompanhamento de 

professores com as turmas de alunos para idas e retornos, autorização da 

equipe pedagógica do Colégio. 

CARGA-HOARÁRIA: 01 H/a. para cada turma. 

DESENVOLVIMENTO: Os alunos que desenvolveram as atividades de 

modelagem devem se dividir em grupos para permanecer no local da 

exposição o tempo todo conduzindo e orientado os que necessitarem. Como 

será uma intervenção pública na rua podemos receber pessoas da comunidade 

que não tem a mínima ideia do que se trata o trabalho desenvolvido com 

modelagem artística mostrando a arte contemporânea. Nesse caso entra o 



trabalho dos alunos que estarão aptos a responder as indagações pertinentes 

ao assunto. Os alunos deverão ser incentivados a refletir sobre a 

aprendizagem adquirida. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com o desenvolvimento das atividades de modelagem em argila os 

alunos terão condições de conhecer as técnicas de modelagem, seus valores 

artísticos e como conseguir o material para a produção desse trabalho, bem 

como se aprofundar sobre a arte contemporânea, especificamente sobre a 

intervenção urbana que vai ocorrer na rua em frente ao Colégio estadual José 

de Anchieta. Esse é um trabalho que vai passar conhecimentos sobre a arte 

contemporânea para todos os que participam do Colégio, com grau de 

participação e conhecimento diferenciado para cada um, devido à ocupação de 

cada um no espaço escolar. Algumas pessoas que não estudam e não 

trabalham no Colégio também terão acesso ao processo de aprendizado 

através do desenvolvimento do trabalho. 
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