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Desenvolvemos uma proposta de intervenção no decorrer do ano de 2010, na disciplina de 
Estágio em Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental III e IV em um Centro 
Municipal de Educação Infantil em Goiânia. No decorrer do ano realizamos quatro 
observações de estágio e cinco atuações no CMEI, onde pudemos presenciar a inserção de 
crianças de cinco anos de idade e seus diferentes modos de ser, agir e se comportar diante das 
nossas atuações e das atuais professoras. Portanto, a partir das idas a campo buscamos discutir 
o modo como se utiliza a arte neste local. Assim, propusemos trabalhar com a arte e com um 
artista, não muito conhecido, mas de grande importância, chamado de “Abraham Cooper”, 
por acreditarmos que é desde pequena que a criança tem que ir se compreendendo e se 
conscientizando da importância da arte em nossas vidas. A arte é uma forma magnífica e 
interessante de ver a vida, o mundo em si. Desenvolve sensibilidade e criatividade. O nosso 
projeto chama-se “Trabalhando os animais com Abraham Cooper”. Escolhemos esse tema por 
sabermos do interesse das crianças pelos animais e esse artista que pinta telas magníficas 
acerca dos animais. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica tendo como foco também a 
pesquisa ação no CMEI que é o nosso campo de estudo.  Sendo assim, a proposta 
metodológica é de caráter teórico/pratico, desenvolvido através da problematização da arte 
com as crianças, e do nosso referencial teórico diante das nossas práticas. O projeto teve 
como objetivo geral desenvolver o conhecimento, a capacidade de compreender, valorizar e 
admirar as artes. Foram feitas atividades de pintura, releitura das obras do artista estudado, 
biografia do autor e registros das atividades. O projeto teve cinco etapas constituídas cada 
uma com uma significação especial para as crianças abordando o assunto estudado, a arte, os 
animais e o artista. Possibilitou apresentar reflexões e análises resultantes de observações e 
atividades realizadas que foram de grande importância para nosso aprimoramento como 
educadoras e para as crianças envolvidas. No trabalho também foi feita a avaliação formativa, 
tanto nossa como das crianças, utilizando sempre quadro índice, auto avaliação, check-list e 
registro das crianças. O projeto desenvolvido com os alunos teve grande êxito, sendo uma 
forma diferenciada e prazerosa de aprender arte por meio de atividades lúdicas, conhecendo 
também a vida e obra de um grande artista e de vários animais. 
 
  
Palavras-chave: Arte. Animais. Pintura. 

  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

1 Trabalho orientado pela professora Doutoranda Daniela da Costa Britto Pereira Lima 


