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EDUCAÇÃO EM 1O LUGARBicentenário da Imigração Alemã - 2024
COMISSÃOORGANIZADORA CREAPOIOConhecimento pela arte 31a EDIÇÃO

FOTOS DIVULGAÇÃODas figuras e textos dos li-vros didáticos para umaexpedição de descober-tas através da arte. Bas-tou uma visita a 11a Bienal de Ar-tes Visuais doMercosul para que aEscola Municipal de Ensino Fun-damental Jardim Panorâmico, deIvoti, percebesse que a práticade arte-educação é fundamentalno processo de aprendizagem dequalquer disciplina. “A contextu-alização dasmanisfestações artís-ticas é uma ferramenta de traçãopara um ensinomais qualificado”,afirma o professor deGeografia Fe-lipe Akauan, um dos três mento-res do projeto Artes, Narrativas eEspaços, que envolveu os alunosdos 8os anos e resultou na exposi-ção Triângulo JP em 2018. A ex-periência foi tão positiva que oseducadores da escola já estão tra-balhando emnovos projetos inter-disciplinares para este ano letivo.Intitulada Triângulo do Atlânti-co, a 11a Bienal lançou um olharsobre os destinos da América, daÁfrica e da Europa, interligadoshá mais de 500 anos. História,cultura e territorialidades indí-genas e africanas que foram osfundamentos para os alunos ex-plorarem e decodificarem sua re-alidade local, imersão trabalha-da nas disciplinas de Português,Geografia e, como não poderiadeixar de ser, em Artes. “Os es-tudantes realizaram pesquisa decampo junto a familiares e cole-gas da escola, contatos que pos-sibilitaram o reconhecimento dolegado e o grande impacto da di-áspora negra no Brasil”, conta. Ea temática rendeu muitos ques-tionamentos, interpretações, dis-cussões e intervenções artísticasem sala de aula.

Diversidade
explorada em
três disciplinas
Não restam dúvidas do quanto foibem-sucedido o projeto, ao viabilizar ainterdisciplinaridade e a transposiçãodos limites do espaço escolar. Apro-veitando toda a diversidade dos africa-nos e indígenas, as aulas de Geografiaganharam um domínio real e local docontexto explorado visualmente e pes-quisado. EmArtes, houve a reprodução,releituras das obras vistas na Bienal. Nocampo das Linguagens, trabalharam atemática “mar”, que representa um eloentre lugares, culturas e pessoas, desen-volvendo e ilustrando poemas.Terminado o ciclo de debates, análi-ses, intervenções, era chegada a hora deexteriorizar todo o conhecimento adqui-rido, o que foi consolidado com a expo-sição Triângulo JP, mostra que divulgouos trabalhos e pesquisas realizadas nastrês disciplinas e aberta à comunidade.“Mais que a apreciação, decodificaçãoe avaliação das obras de arte, o projetopotencializou o exercício do pensar apesquisa, a construção do saber”.

Acesse:www.educacaoem1lugar.com.brwww.isl2024.org.brwww.brasilalemanha.com.br

PARTICIPE!
Queremos ouvir você!Convidamos professores eestudantes a enviarem sua foto e umdepoimento sobre as mudanças queocorrerão no ensino.Qual a suaopinião? Encaminhe paraeducacao1lugar@gmail.com

EDUCAÇÃO EM 1O LUGARProvocar e incentivar os 52 munícipios dos Coredes Rio dos Sinos, Rio Caí, Paranhana/Encosta daSerra e Região das Hortênsias, mais Cachoeirinha e Gravataí, a vencer as metas fixadas pelo Índicede Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). Este é o propósito do projeto Educação em 1º Lugar,promovido pelo Instituto São Leopoldo 2024 e Grupo Sinos. A inciativa tem como objetivo a disseminaçãode práticas docentes até 2024, ano do Bicentenário da Imigração Almã.


