
Projeto Institucional 

Encontro com as  
famílias para desenhar  
 
Objetivo Geral
Aproximar as famílias da escola, propondo momentos  
de criação artística conjunta. 
 
Tempo Estimado
Encontros em horários variados, no contraturno ou no fim 
de semana, conforme as possibilidades de agenda da escola.
 
Material Necessário
Materiais de desenho (tinta, canetinha hidrográfica, 
giz de cera, ecolápis de cor, ecolápis grafite e papeis 
de diferentes espessuras e tamanhos).
 

2ª Maratona Cultural de Desenhos



Desenvolvimento
1ª etapa – Seleção dos materiais e organização do espaço
Verifique quais materiais de desenho a escola possui para trabalho com as crianças e 
suas famílias: há tinta, canetinha hidrográfica, giz de cera, ecolápis de cor ou outro 
material, e estão em quantidades suficientes? Os papeis são de diferentes espessuras 
e tamanhos, e existem ainda outros suportes diferentes, como paredes de azulejos que 
possam ser pintadas? Se for possível, incremente os materiais para ampliar as possibi-
lidades de trabalho. Organize ambientes agradáveis e inspiradores para as famílias, e 
que sejam práticos para a circulação de todos. 

2ª etapa – Preparação da equipe e confecção de convite com 
as crianças 
No horário de trabalho coletivo dos educadores da Educação Infantil e dos anos inicias 
do Ensino Fundamental, apresente sua proposta: diga que a escola será aberta aos pais ou 
responsáveis em dias determinados para que façam desenhos e pinturas com as crianças. 
Esclareça que mais importante do que as produções em si serão as vivências conjuntas. 

Explique suas ideias relacionadas aos materiais, aos ambientes e às datas, peça suges-
tões de como deixar esses momentos ainda mais prazerosos e registre as contribuições. 
Indique que os professores organizem com seus pequenos a confecção de convites aos 
responsáveis, utilizando os materiais disponíveis. No caso das turmas que não saibam 
escrever convencionalmente, registre as informações e afixe nos convites feitos pelos 
pequenos, valorizando a autoria. 
 
3ª etapa – Encontro com as famílias e apresentação da Mara-
tona de Desenhos
Nos dias de encontro, organize a equipe para receber as famílias, explicar as possibilida-
des de uso dos ambientes e dos diferentes materiais. Observe se existe resistência para 
os adultos desenharem e incentive que eles façam produções com seus filhos, relaxem 
e se divirtam. Organize espaços em que as obras criadas possam ficar à mostra e serem 
afixadas pelas famílias que desejarem. 

Ao final, apresente a 2ª Maratona Cultural de Desenhos promovida pela Faber-Castell  
e distribua os papeis timbrados para cada adulto. Explique a proposta, dizendo que a 
criança deverá desenhar um dos pais ou responsáveis quando tinham a sua idade e o 
adulto desenha como imagina que será a criança mais velha. Combine um prazo para 
que o desenho seja entregue à escola ou veja se eles serão responsáveis por submeter no 
site ou no aplicativo. 

Avaliação
Reflita com sua equipe e na conversa com os pais se os momentos foram produtivos e 
aproximaram de fato as famílias. Se for possível, organize novo encontro, já conside-
rando as lições aprendidas com essa experiência. 


