ARTE NO CAMPUS: NOSSA CULTURA DÁ UM SHOW!
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Resumo
O projeto tem como objetivo a criação de um grupo cultural composto por alunos do campus para
desenvolver apresentações artísticas a partir da cultura local. Esse grupo fará apresentações em outros
campis e em locais externos para contribuir com o desenvolvimento cultural e valorização da
comunidade na qual estão inseridos. Se observamos a estrutura e a dinâmica do conhecimento escolar
ao longo das séries, é possível constatar uma crescente polarização em torno do conhecimento de
caráter conceitual. As atividades perceptivas vão sendo gradualmente substituídas por atividades de
interpretação e sistematização conceitual. No Ensino Médio Integrado essa polarização se torna mais
aguda na medida em que disciplinas artísticas como Música, Teatro, Dança e Artes Plásticas sejam
deixadas de lado em favor da carga horária das disciplinas de cunho mais técnico. Tal ruptura nos
parece bastante insatisfatória no que diz respeito à construção do conhecimento na escola,
principalmente dentro da perspectiva do Projeto Pedagógico do Campus Avançado São João da Barra.
Pretendemos mostrar que essa dicotomia é falsa e que o sentido maior da aprendizagem está na
articulação entre as atividades de natureza perceptiva e os momentos de elaboração conceitual, assim
como na possibilidade de desenvolvimento dessas habilidades por parte dos estudantes. Portanto, a
ideia central desse projeto é proporcionar possibilidades de trabalho integrado entre as linguagens
artísticas que vise o desenvolvimento cultural e cognitivo do aluno e da comunidade na qual está
inserido. Dessa forma, o Campus Avançado São João da Barra busca desenvolver nesse projeto várias
dinâmicas de construção do conhecimento e que auxiliem o aluno no desenvolvimento das suas
potencialidades, além de ressaltar a importância da valorização da cultura local
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