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Objetivos
Objetivo Geral: Contribuir para a formação artístico-cultural da comunidade do CAA, do público externo
e, especialmente, de professores da rede pública (estadual e municipal) de Caruaru e região
circunvizinha.
Objetivos Específicos:
- Promover a formação inicial e continuada em arte dos
estudantes de Pedagogia do CAA e professores da rede pública de Caruaru e região, através dos minicursos e demais atividades do Fórum Pernambucano de Ensino de Arte na Pedagogia, como também por
meio dos módulos de Arte-Educação;
- Elaborar apostilas, vídeos e outros materiais a serem
disponibilizados em um blog a ser utilizado como suporte para cursos de violão semi-presenciais a partir
de 2015.

Resumo
O Projeto 'Arte-Educação: da universidade à escola' visa contribuir para a formação inicial e continuada
de professores de arte que atuam na rede pública de Caruaru e municípios vizinhos, além de estudantes
do Curso de Pedagogia do CAA/UFPE. O projeto prevê três ações: 1) Fórum Pernambucano de Ensino de
Arte na Pedagogia, incluindo quatro mini-cursos (Artes Visuais, Música, Teatro e Artes integradas), com 4
horas de duração cada. O Fórum acontecerá no próprio Campus Agreste da UFPE, em maio; 2) Módulos de
Arte-Educação, no segundo semestre: Artes Visuais na contemporaneidade, Oficinas de Música, Teatro na
Escola e Arte-Educação: um olhar lúdico sobre o quintal - com 20 horas de duração cada; 3) Elaboração de
material didático para cursos de violão semi-presenciais, a serem ofertados como atividades de extensão
em 2015. A equipe de professores do CAA que participam do projeto é constituída por: Prof. Paulo David
Braga (coordenador), Profa. Eliana Ismael da Costa (vice-coordenadora) e Profa. Kátia Silva Cunha
(colaboradora e ministrante). Além destes, participarão do projeto a Profa. Cristiane Galdino (UFPE),
Prof. Sergio Figueiredo (UDESC), Profa. Maria Alves da Silva (mestranda UFPE/CAA) e Prof. Charlon Cabral
(Galpão das Artes-Limoeiro-PE). A carga horária prevista para os professores do CAA que participam deste
projeto é de 8 (oito) horas semanais. Os cursos vinculados ao Projeto abordarão desde aspectos
conceituais essenciais ao Ensino de Arte na contemporaneidade até alternativas metodológicas para o
ensino de Artes Visuais, Música e Teatro, tomando como fundamento a abordagem triangular (BARBOSA,
2001): produzir, apreciar e contextualizar arte.

