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• O Projeto Chá de Arte consiste na 

possibilidade de estar no hospital 

entendendo-o também como espaço

de criação lúdica, atuando assim 

para a melhoria da saúde individual 

e coletiva - de pacientes, familiares e

trabalhadores. 

• O Projeto é realizado por meio de 

uma parceria entre o Colégio Equipe

/ Instituto Equipe e o Hospital 

Municipal Infantil Menino Jesus.

Objetivo Geral

• Que cada aluno individualmente e o 

grupo em conjunto atuem de forma 

a favorecer que os sujeitos/grupos 

com os quais interajam, assim como

eles próprios:

◦ abram espaços para encontros 

poéticos, a partir de 

abordagens lúdicas, ampliando 

assim as relações para além 

das funções que cada um 

cumpre, e favorecendo que 

prevaleça o que está saudável 

sobre o adoecido, mesmo que 

momentaneamente.

Objetivos Específicos

Que o aluno:

• Desenvolva escuta, presença, 

percepção de si e do outro, 

percepção do espaço e do corpo no 

espaço (seja no presencial, seja na 

mediação pelo vídeo);

Contexto de trabalho remoto:

• Intensificação dos encontros com as 

brinquedistas do hospital e a criação 

de trabalhos a partir do diálogo com 

elas.

• Criação de vídeos e áudios que 

possam ser apresentados às 

crianças internadas (possibilidades 

experimentadas em 2020)

• Estudo de possibilidades de 

interação online ao vivo, para que os 

alunos participantes do projeto 

possam vivenciar interações em 

tempo real com as crianças 

internadas. 



• Desenvolva habilidades criativas 

para a mediação de leitura através 

de dinâmicas que estimulem a 

oralidade e a fisicalidade para 

contar histórias explorando suas 

potências expressivas;

• Conheça e manipule elementos da 

linguagem teatral, tais como 

personagem (quem?), ação (o 

quê?), espaço da ação (onde?);

• Desenvolva argumentação crítica e 

coerente, habilidades de seleção 

temática e de abordagem com o 

público nas ações artísticas;

• Conheça e debata livros infantis que

abordem temáticas antirracistas e 

discriminatórias;

• Desenvolva mediações de leituras a

partir de mitos afro-brasileiros e 

histórias com temáticas que 

favoreçam a elaboração de 

conflitos;

• Explore possibilidades de contar 

histórias e realizar intervenções 

cênico-musicais por meio de vídeos 

e demais interações à distância;



• Conheça o contexto dos pacientes 

das alas que serão atendidas pelo 

projeto em 2021 e as adaptações 

necessárias ao projeto no contexto 

da pandemia;

• Crie propostas de ação que 

dialoguem com as demandas 

trazidas pelas brinquedistas do 

Hospital Municipal Infantil Menino 

Jesus;

• Trabalhe habilidades e 

competências necessárias à criação

e desenvolvimento de trabalhos 

artístico-pedagógicos em grupo. 


