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Viver o tempo-duração para as duplas capturas com as crianças

pequenas, é pôr-se em estado de agudeza, lançar-se, conscientemente, à

experimentação investigativa. Olhar para intuir materialidades, assim

saber: de brinquedos desmontados às ataduras gessadas, de flores secas

às asas de insetos das “arqueologias” nos jardins da escola, de tinta

guache às poças de água formadas pela chuva, de materiais tradicionais

das plásticas à areia, terra, vento, nuvem, de ninhos a balanços no

“andar de trem”. Viver qualquer possibilidade, ínfima que seja, de se

pôr a desejar a inventar, construindo subjetividades. (Raquel Teixeira)

“pensar não é somente ‘raciocinar’ ou ‘calcular’ ou ‘argumentar’, como nos 
tem sido ensinado algumas vezes, mas é sobretudo dar sentido ao que somos e 

ao que nos acontece”. 
(LARROSA, Jorge. 2001, p.21)



DESEJOS/CONFLITOS   

TEXTURA, BIDIMENSIONAL, 

TRIDIMENSIONAL, VOLUME, 

DENSIDADE

LINHA, FORMA, LUZ, COR, FORMA SIMETRIA, 

ESPAÇO, COMPOSIÇÃO MEMÓRIA/MEDIAÇÕES/NARRATIVAS

INTERDISCIPLINAR/TRANSDISCIPLINAR

ESCUTA/PROVOCAÇÕES/PROJETOS

ARTE E TECNOLOGIAS

CRIANÇAS

HIBRIDISMO

SENSORIALIDADE/SINESTESIA

PROCESSO/IDEIA/TÉCNICA

HISTORIAS DA ARTE/CULTURA POPULAR/CULTURA 

VISUAL E INFÂNCIA

VIVÊNCIA/EXPERIÊNCIA

DESCOBERTA/INVESTIGAÇÃO/INVENÇÃO

IMAGINAÇÃO/CONSTRUÇÃO/DOCUMENTAÇÃO

ARTE/BRINCADEIRAS/INTERAÇÕES

SOLIDARIEDADE/AFETOS/DIVERSIDADE

IDENTIDADE/ALTERIDADE/

SOLIDARIEDADE

QUESTIONAMENTOS/RESOLUÇÕES

NOVIDADES/REDESCOBERTAS/

CRIATIVIDADE
ARTE/NATUREZA/CORPO

ESTÉTICA, LUDICIDADE
COLETIVIDADE/INDIVIDUALIDADE

MATERIALIDADE/SUBJETIVIDADE

ENCANTAMENTO/TRANSBORDAMENTO/POÉTICAS

ARTE/EDUCAÇÃO/HOLISMO
CRITICAS/REFLEXÕES

CIRCO/PERFORMANCE/

FOTOGRAFIA

ARTE E CIDADE
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BIDOCÊNCIA NA ÁREA



As áreas denominadas Linguagens no CREIR atuam a partir das especificidades de

seus campos, do diálogo permanente entre os diversos saberes-fazeres existentes em

nossa escola que tem como agente integrador o ser-criança.

Integrados aos pressupostos da Educação Infantil - a escuta, o cuidado e as

interações - cada campo do conhecimento apresenta princípios que oferecem às

crianças pequenas a possibilidade de experienciar suas múltiplas linguagens

expressivas.

A saber os princípios das Artes Visuais: a provocação da inventividade imaginativa,

o ofertório de materiais para experimentação de suas materialidades e construção de

formas que possibilitam o surgimento de poéticas/estéticas.



IMAGINAR

EXPERIMENTAR

CONSTRUIR

Princípios: 



Baseada em seus princípios, as Artes Visuais, possui especificidades que traz em seus

modos de ação, objetivos. Objetivos estes, não como metas a serem perseguidas e alcançadas,

mas como caminhos em que se encontram os desejos das crianças e das professoras e

professores dos saberes/fazeres existentes em nossa escola.

Integrados aos “conteúdos” da Educação Infantil – as relações e as experiências que nelas e

delas acontecem – cada campo do conhecimento e sua linguagem, traz consigo desejos

ancorados nas tensões e problematizações do Acontecimento-Criança.

Os objetivos/desejos das Artes Visuais se encontram em diversos momentos com os das

crianças. Dentre descobertas, inventividades, poéticas, experimentações, através das

percepções que os materiais, a partir das materialidades e visualidades deles originadas,

provocam.



Desejos das Artes Visuais no 
CREIR: 

ancorados nas tensões e 
problematizações-Criança, 

através da estética de 
materialidades diversas, da 

Cultura Visual e das Imagens da 
Arte.

Explorar múltiplas 
possibilidades de 

construções lúdicas a 
partir da Arte 

Contemporânea, 
principalmente.

Propiciar meios de 
potencialização da 

imaginação 
inventiva da 

criança, apontando 
possíveis poéticas.

Proporcionar vivências-
despestares, 

ampliadoras  das 
sensações que 

possibilitam 
percepções.

Experimentar todos os materiais e 
instrumentais de ateliê. 

Construindo autonomia com as 
possíveis aberturas de mundos, 

que as invenções 
individuais/coletivas da criança; as 

plasticidades da matéria e, as 
estéticas/éticas do [i]material 

inauguram.



GIII, 2019. INVENTANDO O “BONECO DA FELICIDADE” 





Rasgaduras de jornal para  o corpo dos bonecos





BONECOS DA EMOÇÃO FELICIDADE



Experimentações e construções diversas com terra e argila. Sensorialidade. Escala. Volumes.









GIII, 2019. CONSTRUINDO A “VASSOURA DA 

BRUXA”



GIII, 2019. “FESTA DA BRUXA”. VIVÊNCIAS, ACONTECIMENTOS, IMPROVISAÇÕES



GIV, 2019. Investigando e percebendo formas em desenhos e pinturas de observação









GIV, 2019. CAPTURAS DE SOMBRAS E FORMAS. DESENHO. FOTOGRAFIA. 

PINTURA “PLEIN AIR”. IMAGINAÇÃO E OBSERVAÇÃO







GIV, 2019. Impressões 

e possibilidades 

gráficas a partir da 

padronagem das 

culturas indígenas, 

presente no nosso 

imaginário e 

cotidiano. A rede 

como matriz



A linha como brincadeira e potencialidade 
das formas, através da brincadeira de origem 

indígena “cama de gato”.



Experiências das diferenças. Alteridades. GV, 2019. 

“Pintando como Frida Kahlo”.



Integração Música, Artes Visuais, EI. Parangolés da 

releitura de João e Maria. Turma da ciência (GV 2019)



Imersões culturais. Exposição Força, Precisão, Leveza. Aço e criação artística. Museu de Arte Moderna do 

Rio de Janeiro MAM – Interações e integração. GIII, GIV e GV, 2019.





EXPOSIÇÃO VAIVÉM – CENTRO CULTURAL DO BANCO DO BRASIL RJ – CCBB,. INTERAÇÕES. INTEGRAÇÃO GIV, GV, 2019.




