NÚCLEO DE CRIAÇÃO DE OBJETOS DE APRENDIZAGEM PARA
ARTES VISUAIS - 7º ANO

Coordenador: ANDREA HOFSTAETTER
O NOA - Núcleo de criação de objetos de aprendizagem para o ensino de
artes visuais é um grupo formado por professores e estudantes de
Licenciatura em Artes Visuais interessados em produzir materiais
educativos, objetos propositores e jogos, e em promover a reflexão sobre
processos de aprendizagem intermediados por esses materiais.
Observa-se a necessidade de ampliar e estimular a pesquisa e a
produção de materiais pedagógicos em nosso contexto educacional,
incluindo a Educação Básica e a Educação Superior, assim como estudar
os efeitos na aprendizagem produzidos através de recursos
especialmente elaborados. O público alvo da ação, que está em seu
oitavo ano de funcionamento, são educadores, estudantes de arte e
áreas afins, interessados no tema, em geral. A produção de materiais
educativos visa estudantes de Educação Básica, principalmente. Nos
anos de 2018 e 2019 o projeto desenvolvido foi um site com propostas
pedagógicas na relação entre arte e sustentabilidade. Esse site é
entendido como um objeto propositor, pois pretende fomentar o
conhecimento sobre um grupo selecionado de trabalhos artísticos e a
discussão das questões presentes nesses trabalhos. O site se chama
PAS: Propostas Pedagógicas em Arte e Sustentabilidade. Oferece a
educadores e interessados em geral, material sobre o trabalho de alguns
artistas que tocam em questões ambientais, biodiversidade, consumo
responsável e sustentabilidade, fornecendo subsídios e sugestões de
propostas educativas. Os educadores deverão adaptar as propostas aos
seus contextos de trabalho. Pretende-se que estas sugestões sejam
disparadoras para a pesquisa e para a atuação propositiva de
educadores e aprendizes, no sentido de comprometerem-se com essas
importantes questões para a sobrevivência e convívio de todos os seres
vivos. Há, no site, um espaço de compartilhamento de experiências a
serem realizadas nos projetos e ações desencadeados a partir das
propostas. O endereço digital do projeto é:
https://artesustentabilidade.wixsite.com/site. O grupo NOA é um espaço
de formação inicial e continuada, na medida em que agrega estudantes
de graduação em Artes Visuais e outros interessados, como professores
já em atuação, para refletir sobre possibilidades de concepção,
construção, uso e avaliação de materiais didáticos e objetos de
aprendizagem para o Ensino de Artes Visuais, em diálogo com outras
áreas de conhecimento. Entende-se que é função de professores e
educadores, dentro e fora da escola, criar e utilizar materiais didáticos e

lúdicos que produzam outras narrativas no contexto educativo, no sentido
de envolver os participantes do processo de aprendizagem de forma
ativa, colaborativa e prazerosa.

