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1. JUSTIFICATIVA 
 
              

               O Projeto da Midiateca do Pólo Arte na Escola consiste num 

espaço permanente de acesso a materiais educativos para o professor de arte 

e comunidade em geral.  Os materiais oferecidos ao Pólo pelo Instituto Arte na 

Escola servem de apoio ao ensino da arte. Consistem em uma coleção de 

DVD´s, fitas de vídeos, reproduções de imagens, livros e revistas que 

apresentam artistas com destaque na arte moderna e contemporânea brasileira 

e aborda os principais elementos da história da arte, da linguagem visual, das 

diferentes possibilidades de leitura da obra do artista e o contexto sociocultural 

em que foi concebida. 

O objetivo principal do projeto é: 

Criar um espaço permanente para acesso a materiais educativos para estudo e 
reflexão de práticas em artes visuais. 
 
 
2. METODOLOGIA 
 
                      A Midiateca do Pólo Arte na Escola irá proporcionar aos 
professores e comunidade em geral, o acesso a materiais educativos em arte, 
por meio de empréstimo. 
Será feito um cadastramento deste público, pelo responsável da Midiateca, 
para controle do material. 
  
 
3. PÚBLICO ALVO 
 
  O projeto é destinado aos professores de ensino de arte da rede 
pública municipal e estadual, além de atender a rede privada, comunidade 
geral e alunos do curso de licenciatura da Faculdade de Artes Visuais da UFG. 
 
Público total esperado: na comunidade interna: 50 na comunidade externa: 
150 
  
                   



                 
 
 
4. LOCAL DE REALIZAÇÃO DO PROJETO 
  

Pólo Arte na Escola – Arte_br, situado na Faculdade de Artes 
Visuais 

Campus I – Praça Universitária – Goiânia-GO. 
Duração prevista: Início das atividades 09/05 /06; encerramento1 31/10/06. 
 
 
5. CONCLUSÃO 
  
  Desde o início do Projeto até este mês foram realizados os 
cadastramentos do material que será disponibilizado para o público na  
Midiateca (livros e Dvd’s), e a sua inauguração será realizada no dia 18 de 
Outubro de 2006. Possibilitando aos professores a partir de então o acesso aos 
materiais oferecidos pela midiateca. 
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