
Anotações da OFICINA DE IDÉIAS realizada pelos professores da SEME no Encontro de 
Formação em Arte Contemporânea na Galeria Homero Massena – 15 de agosto de 2012 

Proposta 1 – CAÇA AO TESOURO 

 Cada aluno faz um registro escrito de um fato importante de sua vida e insere em uma caixa 
(caixa de memórias). 

 Se forem duas turmas e uma caixa de memórias para cada uma das turmas, as turmas 
escondem suas caixas pela escola e criam dicas que vão levar a outras dicas, finalizando a 
caixa (“tesouro”). 

 Ao encontrar a caixa, os textos são divididos para os alunos, que irão registrar, em desenho, a 
frase que cada um recebeu. 

 Finalizar com uma exposição dos desenhos. 

 

Proposta 2 – CONSTRUÇÃO DE ‘CAIXA DE MEMÓRIA’ 

 Confeccionar garrafas PET/ caixinhas que cabem na mão- para pegar/manipular (pensar a 

reutilização de embalagens de castanha/potes de requeijão). 

 Trabalhar a construção da caixinha em parceria com professores de outras disciplinas – 

Português/Geografia/História/Matemática (ângulos). 

 Cada aluno escolhe o invólucro para sua história. 

 Trabalhar memória- passado/presente/futuro (pesquisa, lembrança, idade, história do bairro). 

 Valorizar o que é particular de cada criança e do lugar, além de referências a artistas locais. 

POSSIBILIDADES: 

 Criação de texto coletivo com as frases - escrever, recortar (jornal/revista... a informação ali 

contida perde a função de notícia). 

 Frases: Escolher uma referência (frase, palavra, trecho) em um livro como ponto de partida 

para criar – foto/ recorte/ escrita. 

 Usar Facebook a favor da aprendizagem colaborativa – Tecnologia para que o material 

produzido pelos alunos seja disponibilizado online (nas redes sociais). 

 A função principal deste trabalho é tornar o aluno um captador de memórias / vivenciador das 

realidades atuais. 

Depois de trabalhar os conteúdos das caixas, colocá-las em salas diferentes, escondidas em 

locais da escola. Dicas da turma1/turma2 (caça ao tesouro). As dicas podem ser peças de um 

mapa. Ao encontrarem cada caixa, trabalhar com as memórias nela inseridas anteriormente. 

 

Proposta 3 – Território  

 Pensar o percurso: trajeto da escola/casa, casa/escola através do desenho, MUDANÇA. 

 Pensar o bairro: Registro dos nomes (produção de texto escrito/leitura); diário de bordo, 

caderno de registro (também na educação infantil). 

 Quebra de paradigma - Arte contemporânea – partir do local para o global, da experiência 

para a teoria. 

DESAFIO:  

 Materiais “simples”, acessíveis, fragmento de papel que ganham significado. 

 Estranheza como reflexão. 



 Desenho infantil como registro de memória. 

 Dificuldade com crianças e adolescentes em explicar/lidar com a ARTE CONCEITUAL. 

PROPOSTA METODOLÓGICA 

 Contar a trajetória da artista; 

 Fazer um percurso do território; 

 Fazer o registro com materiais simples antes  da visita ao espaço expositivo; 

 Registro através de texto - Palavras em memórias; 

 Visita à exposição; 

 Relato “Diário de Bordo”. 

 

Proposta 4 – Para os pequenos 

 Fazer uma trilha sonora (folhas, galhos, água)  ...pés descalços, no escuro e com música 

ambiente, farão uma espécie de trilha e registrarão seus sentimentos 

 Fazer uma caminhada pelo local em que a escola esta situada para que as crianças registrem 

a percepção do ambiente 

 Para as crianças de 0 a 3 anos, trabalhar com paisagens de papéis azul e vermelho, 

remetendo ao trabalho da artista 

 Produzir caixinhas de origami para que as crianças levem para casa e registre... Sentimentos 

de sua casa  

 Fazer caminhada pelo bairro com registros fotográficos; 

 Trabalhar a música “Vamos passear na floresta”... 

 Aproveitar livros rasgados para uma releitura da obra da artista. 

 

Proposta 5 – Memória – caminhos de casa para a escola (deslocamento/rotina) 

 Selecionar de jornais e revistas (palavras e imagens) que lembrem essa trajetória. 

Atividade 1- Montar um quadro de colagem com essas palavras. 

Atividade 2- Recolher nesses caminhos / trajetória materiais que possam ser colocados dentro de 

uma caixinha confeccionada por eles. Ex: Garrafa PET ou recortar a garrafa de refrigerante 

transparente para criar sua embalagem  

Obs.: Materiais dos registros de suas memórias (pequenos objetos, desenhos, palavras, 

fotografias...).  


