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PROJETO DAS FACULDADES MAGSUL
2016

( ) ENSINO        (   ) PESQUISA    (   ) EXTENSÃO

1. Título: Túnel do Tempo – Reconstruindo a Pré-História
Área temática: Inclusão Social

2. Responsável pelo Projeto:
(   ) Discente     ( X ) Docente
Nome: Genivaldo Antonio Alves, Emne Mourad Boufleur, Mariluz Siqueira de
Souza Rios e Maria de Fátima Viegas Josgrilbert

3. Telefones para contato: (67)3437 3897- (67) 3437 3838

4. Endereço eletrônico: genyartista@hotmail.com; mouradboufleur@bol.com.br;
fatimagsul@terra.com.br

5. Curso: Artes Visuais e 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: Faculdades Magsul
11. Clientela envolvida:
Acadêmicos de Artes Visuais e Pedagogia
12. Estimativa de participantes:
Docentes: 04
Discentes: 30
Alunos: 180

13. JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA

Do ponto de vista formal, a expressão “pré-história” designa tudo que houve antes da

história humana se desenrolar. Na prática, esse mesmo termo abarca o período que vai

desde o surgimento da vida da Terra, a evolução da espécie humana, indo até o

aparecimento da escrita. Dessa forma, percebemos uma curiosa contradição: como o termo

pré-história é utilizado para se definir um tempo em que os seres humanos já existiam na

Terra?

Para compreender essa contradição, devemos conhecer quem foram os responsáveis pela

existência do padrão que convenciona o período pré-histórico. Tal concepção apareceu

precisamente junto aos historiadores do século XIX, que acreditavam que o estudo do passado

só era possível por meio de documentos escritos. Dessa forma, julgavam que a compreensão

do passado pré-histórico não poderia se sustentar em bases verdadeiras. Atualmente, esse tipo

de compreensão acabou perdendo espaço para outras formas de recuperação do passado.



Muitos historiadores passaram a ver que as fontes que documentam o passado não se

resumem aos documentos escritos. As manifestações artísticas, a oralidade, a cultura material

e outros vestígios podem se entregar no entendimento do passado. Com isso, o mundo pré-

histórico deixou de ser visto como um tempo “destituído de história”.

Este projeto de extensão se justifica, uma vez que busca resgatar momentos em que a

história da arte e a currículo escolar implantado na Escola Magsul de Ponta Porã, Mato

Grosso do Sul, Brasil, através de um projeto denominado "Túnel do Tempo: viajando pela

história”. Sendo este, um trabalho pedagógico para os anos iniciais do Ensino Fundamental

que tem como base a história do homem através de sua arte. Uma proposta utilizada até os

dias de hoje, que mostra a possibilidade de se transformar o currículo de uma escola, em

algo significativo para a criança, demonstrando que a interdisciplinaridade é possível,

aliando a história da arte e os conteúdos.

O projeto é utilizado a partir do segundo ano, sendo dividido da seguinte forma: a) para

o segundo ano: A pré-história e as primeiras civilizações; Egito, Grécia e Mesopotâmia; b)

para o terceiro ano: Império Romano e a Idade Média; c) para o quarto ano: A arte no

Renascimento e na Idade Moderna; e) para o quinto ano: A Arte Contemporânea e a Arte

da fronteira Brasil/Paraguai, local onde está situada a escola.

14. OBJETIVOS

 Formar acadêmicos conscientes de seu papel cultural, artístico na educação.

 Estimular momentos de socialização entre os acadêmicos.

 Estimular a imaginação, o pensamento plástico visual, a sensibilidade e o processo
criativo através da construção da caverna.

 Visar à combinação de técnicas e a experimentação plástica em diversos materiais e
suportes.

 Reconstruir uma caverna pré-histórica.

15. METODOLOGIA

CCoomm pprrooppoossttaa ddee ttrraabbaallhhoo,, oo CCuurrssoo ddee AArrtteess VViissuuaaiiss ee PPeeddaaggooggiiaa ddeevveerrããoo iinncceennttiivvaarr

aa ppaarrttiicciippaaççããoo ddooss aaccaaddêêmmiiccooss..

EEttaappaass aa sseerreemm sseegguuiiddaass::

 DDiivvuullggaaççããoo ddaa pprrooppoossttaa ddee ttrraabbaallhhoo jjuunnttoo aaooss PPrrooffeessssoorreess;;

 DDiivvuullggaaççããoo ddaa pprrooppoossttaa aaooss AAccaaddêêmmiiccooss ddoo CCuurrssoo ddee AArrtteess VViissuuaaiiss ee PPeeddaaggooggiiaa;;

 OOrrggaanniizzaaççããoo ddoo PPrroojjeettoo ““TTúúnneell ddoo TTeemmppoo –– RReeccoonnssttrruuiinnddoo aa PPrréé--hhiissttóórriiaa””;;

 DDeesseennvvoollvviimmeennttoo ddoo PPrroojjeettoo;;

 EEnnttrreeggaa ddooss cceerrttiiffiiccaaddooss ddee ppaarrttiicciippaaççããoo..

16. REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES
Atividades Data Horário de

Início
Horário de
Término

Local de realização das
atividades



1)Apresentação da proposta
de trabalho em sala de aula

09/02/2016 19h 21h Faculdades Magsul

2) Organização e confecção
de materiais em sala de aula

15/02/2016 19h 22h30min Faculdades Magsul

3) Organização e confecção
de materiais em sala de aula

22/02/2016 19h 22h30min Faculdades Magsul

4) Decoração do espaço
com a construção da
caverna

01 a
04/03/2016

13h 17h Escola Magsul Júnior
de Ensino Fundamental

5) Aplicação do projeto 04 a
08/04/2016

13h 17h Escola Magsul Júnior
de Ensino Fundamental

6) Aplicação do projeto 11 a
15/04/206

13h 16h Escola Magsul Júnior
de Ensino Fundamental

17. CRONOGRAMA FINANCEIRO

RECURSOS PRÓPRIOS (RS)

Período Material de
Consumo

Material
Permanente

Serviços
de

Terceiros
Despesas

Locomoção
Diária Pró-

Labore TOTAL

TOTAL
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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 AArrtteess VViissuuaaiiss ee PPeeddaaggooggiiaa,,

vvaalloorriizzaannddoo oo ffoommeennttoo ppeelloo ccoonnhheecciimmeennttoo ddaa aarrttee eennttrree ooss aaccaaddêêmmiiccooss ee pprrooffeessssoorreess ddoo

CCuurrssoo ddee AArrtteess VViissuuaaiiss ee PPeeddaaggooggiiaa..

LOCAL                                             DATA

COORDENADOR DO CURSO                                                 PROF. ORIENTADOR

20. RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

O curso de Artes Visuais e Pedagogia na busca pelo conhecimento apresentou o

projeto “Túnel do Tempo – Reconstruindo a Pré-História” aproximando a arte e o

conhecimento aos acadêmicos participantes da exposição.

O processo de desenvolvimento do projeto aconteceu da seguinte forma:

 Apresentação da proposta de trabalho junto aos professores;

 Apresentação da proposta de trabalho aos acadêmicos;

 Montagem do Projeto;

 Visita a Exposição “Túnel do Tempo – Reconstruindo a Pré-História”

 Entrega de certificados de participação.

21. AVALIAÇÃO DO PROJETO

Tendo em vista que o presente projeto de extensão faz parte dos componentes de

Patrimônio Artístico, Cultural e Histórico, o Curso de Artes Visuais e Pedagogia têm a

aprovação e o empenho dos acadêmicos que reconhecem a importância da atuação no

mundo artístico e o desenvolvimento no conhecimento da arte. Dessa forma considero

positiva a aplicação do projeto no ano de dois mil e quinze com a participação dos

acadêmicos e professores do Curso de Artes Visuais e Pedagogia.



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



Fonte: Curso de Artes Visuais


