




Baú das Artes

Assista o vídeo e conheça mais sobre o 

programa: vimeo.com/128312870

Usar o Baú das Artes é adentrar num mundo de 

conhecimento e diversão. Essa ferramenta inovadora 

de educação contém materiais didáticos, jogos, 

instrumentos musicais e brincadeiras.

O Baú das Artes é um recurso pedagógico destinado ao desenvolvimento de formas de expressão, 

socialização, criatividade, leitura e habilidades manuais da criança. O material acompanha um sólido projeto 

pedagógico e um acervo que permite ao educador realizar atividades educativas e lúdicas com as crianças, 

estimulando um aprendizado significativo.

https://vimeo.com/128312870
https://vimeo.com/128312870
https://vimeo.com/128312870


Baú das Artes - projeto pedagógico

O projeto pedagógico está organizado a partir dos 6 temas dos PCNs: 

Meio Ambiente, Saúde, Trabalho e Consumo, Pluralidade Cultural, Sexualidade e Ética.

Cada tema é composto por 8 atividades, sendo quatro para crianças de 5 a 7 anos e outras quatro para 8 a 10 anos, compondo um total 
de 48 atividades.

Um caderno de orientação do professor descreve detalhadamente como conduzir cada uma das atividades, com tempo de duração 

estimado, didática, sugestão de práticas e exercícios e formas de avaliação.  

Uma Matriz de Competências e Habilidades auxilia a professora no uso do Baú das Artes, indica os conhecimentos, valores e 

competências que cada atividade permite trabalhar e os cruzamentos com conteúdos curriculares.

Os materiais para a realização das atividades são apresentados em 6 caixas, e incluem: 

• Materiais para desenhar, pintar, colorir e artes plásticas

• Instrumentos musicais 

• Jogos educativos e brinquedos

• Cenários e teatro de fantoches

• Objetos de jardinagem 

• Materiais sobre higiene, esporte e alimentação saudável

• Biblioteca com diversos livros infantis



Baú das Artes - formação de educadores

Avaliação de Aprendizagem

• Aplicamos  metodologias para avaliar o impacto no aprendizado e desenvolvimento dos 
estudantes. 

• Trabalhamos em parceria com as instituições beneficiadas para acompanhar a realização 
do programa e seu impacto sobre o aprendizado

Oficina de capacitação dos educadores para o uso e aplicação das atividades

Objetivos da Formação:

• Ampliação dos conhecimentos conceituais e aplicados sobre desenvolvimento do brincar na infância

• Conhecer os conteúdos e materiais que compõem o Baú das Artes

• Capacitá-los para explorar o uso dos recursos do Baú entre crianças e jovens

• Ampliar as habilidades de ludo educadores 

• 3 encontros de formação com 4 horas de duração cada



Baú das Artes  - abrangência e depoimentos

“A qualidade dos materiais e a  diversidade dos 
recursos a serem trabalhados.”

Fabio Santos, Secretário Municipal 
de Educação de Bauru/SP 

“Há uma riqueza de recursos materiais e pedagógicos 
que auxilia no processo do desenvolvimento de nossas 
crianças, e nossa escola por ser nova, havia uma 
necessidade  desses materiais. Obrigada.”
Viviane Carvalho, São Bernardo do Campo/SP

“Os materiais que formam o Baú das Artes 
envolvem todas as áreas  disciplinares do 
currículo escolar e na formação do 
indivíduo.”

Rachel Lemos Martins, Apucarana/PR 

O que você mais valorizou no Baú 
das Artes? 

O projeto já foi implantado em mais 
de 700 escolas no país



Valorização e Visibilidade ao Patrocinador

Exposição de marca:

• Aplicada no Baú das Artes

• Banners expostos durante os workshops

Possibilidades de Interação com o projeto:

• Integração com programa de voluntariado do patrocinador

Geração de informações e materiais para divulgação:

• Produção de informes (textos) durante a realização do projeto

• Registro fotográfico

• Assessoria de imprensa e citação do patrocínio nos press releases

• Produção de um relatório final



www.vrprojetos.com.br
contato@vrprojetos.com.br

51 3737.0809

http://www.vimeo.com/evoluir
http://www.vimeo.com/evoluir

