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Projeto revela pequenos “Michelangelos” no NEI Vargem Grande
Artista é inspiração para crianças de três a seis anos aprenderem sobre história e arte na unidade de ensino

O pintor ficou conhecido por retratar passagens bíblicas na Capela Sistina, Vaticano.
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O  Núcleo de Educação 
Infantil Vargem Grande, 
vinculado à Escola Básica 

Municipal Albertina Madalena 
Dias, vem resgatando as artes 
plásticas com as crianças de três 
a seis anos, através das obras do 
italiano Michelangelo. A proposta 
é despertar a sensibilidade dos 
pequenos. Para a professora 
da turma, Maria das Neves 
Linhares, é nessa faixa etária que 
eles começam a ter necessidade 
de se expressar e recriar o que 
observam.
 O projeto “Uma Janela 
para as Artes”, como é intitulado, 
desenvolveu-se a partir das 
atividades de literatura, que 
trouxeram para a sala de aula 
o mundo da pintura. “Com o 

interesse das crianças, eu e a 
professora Ana Maria Dias 
entendemos que era necessário 
ampliar o tema e transformá-
lo em uma iniciativa paralela”, 
ressaltou Maria das Neves. 

A arte se renova

As aulas ganharam um 
contexto interdisciplinar, para 
que os meninos e meninas se 
envolvessem em pesquisas sobre 
a história da arte e do pintor 
Michelangelo. Com o auxílio 
da bibliotecária da unidade, Ana 
Lúcia da Silva, eles conheceram, 
em livros, alguns dos trabalhos 
do italiano, como “A Sagrada 
Família”, “A Criação de Adão” 
e “O Juízo Final”. Para a tarefa, 

receberam o apoio e a consultoria 
da professora de artes Tânia 
Ramires.

Os pequenos passaram a 
vivenciar a experiência de fazer 
uma obra de arte. Primeiro, com 
ajuda de um retroprojetor, os 
alunos conceberam os esboços. 
Em seguida, misturaram as tintas, 
de modo artesanal, como na 
antiguidade. Por fim, deitadas, as 
crianças coloriram esses esboços 
fixados debaixo das mesas, para 
lembrar a posição de Michelangelo 
quando pintou o teto da Capela 
Sistina, no Vaticano. Com a obra 
concluída, foi o momento de 
apreciá-la. “Acreditamos que a 
arte se faz nova em obras antigas, 
através deste trabalho”, afirma a 
professora Maria das Neves. 

A Rede Municipal 
de Ensino de 
Florianópolis entrará 

em recesso na sexta-feira, 
dia 13. O período de férias 
escolares para professores e 
alunos será do dia 14 ao dia 
29 deste mês. As aulas do 

segundo semestre iniciarão 
no dia 30 de julho.

 Na Educação Infantil 
são atendidas 11.038 
crianças em 83 unidades, 
entre creches e núcleos 
de educação infantil 
(NEI). Já as 36 escolas do 

Ensino Fundamental são 
responsáveis por 15.660 
estudantes do 1° ano a 8ª 
série. Nos oito núcleos 
da Educação de Jovens e 
Adultos (EJA) há 1.064 
matriculados.

Férias escolares na Rede Municipal de Ensino 
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Mistura de tintas era artesanal na antiguidade.

Família na escola

Pais de alunos tem dividido seu tempo para 
colaborarem com as aulas de alguma forma, seja 
ensinando pintura, incentivando os filhos em casa 
ou escrevendo relatos para serem compartilhados 
em sala. Sandra Caladrini Coelho, mãe de Vitória, 
relata que é nítido o interesse da filha em aprender 
mais e mais, a partir do projeto. Segundo ela, a 
filha faz de sua casa uma continuação do NEI, 
contando sobre as atividades desenvolvidas em 
classe, aplicando os conhecimentos adquiridos e 
prosseguindo com as pesquisas. “Recentemente 
ela só falava em Michelangelo, queria que eu 
soletrasse o nome dele e que pesquisássemos a 
vida do pintor na internet. Tudo reflexo das aulas”.  

Até a mãe de um ex- aluno da professora 
Neves, Simone Dias de Azevedo, está participando 
do projeto. Ela irá à unidade, como voluntária, 
para ensinar as crianças a esculpirem. 

*Fica expressamente proíbida a veiculação e distribuição deste encarte após o dia 7 de julho de 2012. 
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Estudantes voltam às aulas dia 30 de julho.


