
 
Pedagogia:   Aut. Dec. nº 93110 de 13/08/86 / Reconhecido Port. Nº 717 de 21/12/89/ Renovação Rec. Port. nº 3.648 de 17/10/2005 

               Educação Física: Aut. Port. nº 766 de 31/05/00 / Rec. Port. nº 3.755 de 24/10/05 / Renovação Rec. Port. nº 807 de 12/11/2008 
Artes Visuais: Autorizado  pela Portaria nº 3.689 de 17/10/2005 

Ciências Biológicas: Autorizado pela Portaria nº 23 de 10/01/2007 
Ciências Contábeis: Aut. Dec. 14/08/95 –  Reconhecido Port. nº 2.110 de 01/10/2001 / Renovação Rec. Port. nº 406 de 10/05/2007 

Mantida pela A.E.S.P. 
Av. Presidente Vargas, 725 – Centro – Tel.: (67)3437-3838  – Ponta Porã – MS 

Home Page: www.magsul-ms.com.br         E-mail: magsul@terra.com.br 

 
PROJETO DAS FACULDADES MAGSUL 

2016 
(X) ENSINO        (  ) PESQUISA    (  ) EXTENSÃO 

1. Título: Os fantoches como recurso pedagógico complementar 
     Área temática: Desenvolvimento Econômico e social 

2.Responsável pelo Projeto: Genivaldo Antonio Alves, Emne Mourad Boufleur e Maria 
de Fátima Viegas Josgrilbert 

3. Telefones para contato: 3437 3897 

2. Endereço eletrônico: genyartista@hotmail.com; mouradboufleur@bol.com.br; 

fatimagsul@terra.com.br 

5. Curso: Pedagogia 

6. Área de formação: Educação 

7. Titulação: 
(X) Especialização                              (    ) Especialização na área 
(X) Mestrado                                        (X) Doutorado  

8. Carga horária dedicada ao projeto: 
     20 horas 

9. Instituições envolvidas no Projeto:  
Faculdades Magsul  

10. Responsável orçamentária financeira: 
Cada acadêmico arcará com suas despesas 

11. Clientela envolvida: 
Acadêmicos do curso de Artes Visuais 

12. Estimativa de participantes: 
Docentes:     03 
Discentes:      19    

13. JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA 

Este trabalho justifica-se pelo motivo de propiciar aos acadêmicos do Curso de Pedagogia 
a confecção de fantoches construídos com materiais alternativos como recurso didático, 
que neste caso foi com espumas e outros acessórios.  
Sua relevância pauta-se na vivência prática de poderem aprender como fazer este 
determinado trabalho, para que possam posteriormente trabalhar com o mesmo em sala de 
aula com o teatro de fantoches e bonecos, tanto no ensino superior quanto na educação 
básica, pois é considerado um recurso pedagógico complementar, que podem ser 
trabalhado e utilizado em todas as series de escolarização. 
14. OBJETIVOS 

Os objetivos foram: 

 Propiciar o conhecimento e vivência prática de confecção de fantoches de espumas; 

 Executar este trabalho prático como forma de conteúdo e avaliação da disciplina de 
Binquedoteca e Ludicidade, no Curso de Pedagogia; 

 Compreender a contribuição deste recurso para o uso no teatro, tanto de fantoches 
quanto de bonecos. 
 
 
 
 
 

15. METODOLOGIA 

http://www.magsul-ms.com.br/
mailto:genyartista@hotmail.com
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 Com a proposta de trabalho, o Curso de Pedagogia, incentivará a participação dos 
acadêmicos, com auxilio dos professores durante todo o processo de confecção dos 
fantoches, por meio de exposições e demonstrações in loco de como executar cada 
atividade, utilizando materiais como: espumas, EVA, lã, tinta de tecidos, acessórios, 
canetas de colorir, pincel, dentre outros. E partir das explicações realizadas, os acadêmicos 
produzirão os seus fantoches, para que pudessem visualizar e aprender melhor, 
acompanhando desta forma a construção do trabalho feito pelos professores orientadores 
do trabalho. 
16. REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES 

Atividades  Data 
Horário de 

Início 
Horário de 
Término 

Local de realização das 
atividades 

Início a confecção dos 
fantoches – marcações e 
recortes das partes do corpo 

02/09 20h50 22h30 Laboratório 

Continuidade a confecção 
dos fantoches – colagem e 
montagem 

06 e 10 /09 19h00 20h40 Laboratório 

Fechamento da confecção 
dos fantoches – acabamento 
e acessórios 

27 e 29/09 19h00 20h40 Laboratório 

17. CRONOGRAMA FINANCEIRO 

RECURSOS PRÓPRIOS (RS) 

Período 
Material de 
Consumo 

Material 
Permanente 

Serviços 
de 

Terceiros 

Despesas 
Locomoção 

Diária Pró-
Labore 

TOTAL 

TOTAL  - - - - R$ 
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LOCAL                                             DATA                                   ASS. RESPONSÁVEL 

19. PARECER E AVALIAÇÃO DO PROJETO FUNDAMENTADO DO (A) 
COORDENADOR (A) DO CURSO OU DO PROF. ORIENTADOR 

  OO  rreeffeerriiddoo  pprroojjeettoo  aatteennddee  aass  eessppeecciiffiicciiddaaddeess  ddoo  CCuurrssoo  ddee  PPeeddaaggooggiiaa,,  vvaalloorriizzaannddoo  oo  

ccoonnttaaddoo  ccoomm  ddiiffeerreenntteess  ccuullttuurraass  ee  aarrttee..  

LOCAL – Ponta Porã              DATA:                         

 
 
 
 
  
    

 
20. RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

As atividades foram desenvolvidas em três dias da semana, do mês de novembro, 
contando com a participação de 19 acadêmicos e 4 docentes, como orientadores do 
trabalho. Elas foram divididas por etapas e que já foram explicitadas em quadro acima, ou 
seja, desde as marcações até o acabamento. As atividades foram realizadas com sucesso, 
com participação efetiva dos acadêmicos do Curso dePedagogia, avaliada com 100% de 
aproveitamento, pois seu ensino propiciou aprendizado no contexto acadêmico e 
almejamos que este recurso seja utilizado pelos acadêmicos em sua prática pedagógica 
futuramente, podendo realizar um trabalho diferenciado. 
21. AVALIAÇÃO DO PROJETO 

Considera-se que o Projeto de Ensino “Os fantoches como recurso pedagógico 
complementar” é um elemento divulgador do conhecimento adquirido ao longo da vivência 
acadêmica de cada participante em uma disciplina da grade curricular do curso de 
Pedagogia e que propiciou um contato direto destes com a confecção deste material. 

Prof.ª Ma. Emne Mourad Boufleur 
Coord. do Curso de Pedagogia 



 
22. ANEXOS QUE CONFIRMAM A EXECUÇÃO DO PROJETO (ASSINATURAS, 
CERTIFICADOS, FOLDERS, FOTOS COM LEGENDAS, ETC...) 

 
 

 
 

 

 


