2019 – ENSINO FUNDAMENTAL – 2º TRIMESTRE

PRÁTICA II
DISCIPLINA:

ARTES

TURMA:

7º ANO
DESCRIÇÃO

1.

INTRODUÇÃO

A produção de autorretratos acompanha uma parcela considerável da história da arte. Não são poucas as
vezes em que os artistas projetaram suas próprias imagens no papel ou na tela, em trabalhos que trazem a
marca da autorreflexão e, por isso, tocam o gênero autobiográfico. Nesses retratos - em que os artistas se
veem e se deixam ver pelo espectador -, de modo geral, o foco está sobre o rosto, quase sempre em
primeiro plano.
A produção de autorretratos segue o desenvolvimento do retrato, gênero que se afirma de modo
autônomo na pintura do século XIV e, a partir de então, passa a ocupar lugar destacado na história da arte,
atravessando diferentes escolas e estilos artísticos.
2.

ATIVIDADE:
Pintura em tela - autorretrato.

3.

SUGESTÃO DE MATERIAIS:





1 tela para pintura - tamanho diverso - no máximo 30x30cm.
Pincéis e flanela para limpar.
Tinta guache de cores diversas.

4.

PROCEDIMENTOS:

O aluno deve fazer um desenho de si mesmo, no formato busto (fotografia 3x4 - selfie) e pintar com tinta
guache sobre tela.
5.

REALIZAÇÃO DO TRABALHO:





O trabalho é individual.
Serão disponibilizadas duas aulas para a confecção dos trabalhos: semanas de 01/07 e 08/07.
Os trabalhos que não forem concluídos durante as aulas devem ser finalizados em casa.

6.

CONCLUSÃO E ENTREGA:
Os alunos devem apresentar a pintura em tela finalizada.

Atenção: Devem constar no verso do trabalho: nome e sobrenome do aluno, série, turma e unidade UP.
VALOR

DATA DE ENTREGA

12,0

Semana do dia 29/07

Os alunos dispõem de tempo para fazer os trabalhos em grupo em sala de aula. Caso haja
necessidade de complementação em casa, a tarefa é individual. A escola não orienta que os
alunos se reúnam fora do horário de aulas.
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