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Introdução: O Centro de Convivência Infantil (CCI), da Universidade Estadual Paulista, Campus 
de Bauru tem por objetivo atender os filhos dos funcionários do Campus da UNESP de Bauru, com 
um equipamento social e educacional o qual entendemos ser um espaço de desenvolvimento 
integral, onde a qualidade do trabalho oferecido é expressa no atendimento das necessidades 
básicas da infância no geral. Desenvolve a educação infantil com Pedagogos e bolsistas Arte -
Educadores, com isso, este trabalho oferece para os estudantes de Educação Artística, uma 
possibilidade de experiência, iniciando-os na carreira da docência no ensino infantil, fazendo com 
que as crianças ali atendidas desenvolvam o “Conhecimento do Mundo” na área das Artes, tão
importante na sua formação. Objetivos: Desenvolver a sensibilidade ao educar os alunos de 5 e 6 
anos do CCI com o ensino de Artes nas suas diversas linguagens, nas artes visuais, dança, música 
e teatro. Métodos: Através de jogos e brincadeiras, as aulas são planejadas, condiz com a 
faxetária, onde os conteúdos artísticos são mediados pelos bolsistas Arte- Educadores e seguem 
às Referências Curriculares Nacionais do Ensino Infantil. Logo, esta pesquisa fundamenta-se numa 
linha teórico-prática com estudos bibliográficos das Artes no ensino da Educação Infantil, trata-se 
de uma pesquisa-ação, pois promove mudanças na realidade estudada. Resultados: 
Complementar a carreira dos estudantes (bolsistas) com experiências práticas à iniciação da 
carreira docente. Aos alunos do Centro de Convivência Infantil, as experiências nas diferentes 
linguagens artísticas ao possibilitar atividades lúdicas promovendo a interdisciplinaridade. 
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