2019 – ENSINO FUNDAMENTAL – 1º TRIMESTRE

PRÁTICA II
DISCIPLINA:

ARTES

TURMA:

7º ANO

DESCRIÇÃO
1. INTRODUÇÃO
Pixel art, ou arte pixel, é uma forma de arte digital na qual as imagens são criadas ou editadas tendo como
elemento básico os pixels.
Os pixels são elementos gráficos provenientes de sistemas computacionais antigos (ou relativamente
limitados), como consoles de videogames, a tela da TV analógica e as telas de telefones celulares
e computadores.
Se você ampliar uma fotografia digital feita em baixa resolução, você vai conseguir identificar os pixeis.
Para quem não conhece, eles são os menores elementos presentes em um dispositivo eletrônico visual no qual
se pode aplicar uma cor.
2. ATIVIDADE
Pixel Art e as obras de Volpi.
Referência:
Youtube: “Especial Volpi (Tv Cultura 1975-76)” (O documentário está dividido em partes 1 e 2).
Lista de obras:






Fachadas.
Bandeirinhas.
Ogivas e fachadas.
Mastro e bandeirinhas.
Bandeirinhas com fundo verde.

3. SUGESTÃO DE MATERIAIS






1 folha de papel paraná
2 folhas de papel milimetrado
Cola
Tesoura
Papeis coloridos (cartolina dupla-face ou sulfite)

4. PROCEDIMENTOS
 Os alunos devem pesquisar sobre o artista Volpi e escolher uma de suas obras sugeridas.
 O trabalho consiste em reproduzir uma pintura no papel milimetrado, depois, transportá-la para o papel
Paraná e compor um mosaico de papel.
5. REALIZAÇÃO DO TRABALHO:
 Os alunos podem se organizar em grupos de até 04 alunos. O trabalho também pode ser feito em dupla
ou individual.
 Serão disponibilizadas 3 aulas para a confecção dos trabalhos, sendo as aulas das semanas de 15/04,
22/04 e 02/05.
Atenção: Deve constar no verso da folha: nome e sobrenome dos componentes do grupo, série, turma e
unidade UP.
VALOR

DATA DE ENTREGA

7,0

Semana do dia 02/05

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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