2019 – ENSINO FUNDAMENTAL – 2º TRIMESTRE

PRÁTICA I
DISCIPLINA:

ARTES

TURMA:

6º ANO
DESCRIÇÃO

1.

INTRODUÇÃO

Na tatuagem, há diferentes correntes artísticas e os desenhos variam em diversos estilos, de contornos
grossos a traços delicados e realistas, cada um atribui uma personalidade. Muitos estilos de desenho usados
hoje nas tatuagens foram inspirados em correntes artísticas da história da pintura.
O Pontilhismo, por exemplo, surgiu na segunda metade do século XIX. A técnica foi utilizada por pintores
franceses pós-impressionistas. A pintura consiste na justaposição de pontos de cor criando o efeito da imagem
sem contorno definido. Os artistas George Seraut e Paul Signac impulsionaram o Pontilhismo como técnica.
2.

ATIVIDADE
Criar duas ilustrações:

a) Técnica de Pontilhismo - Tema livre.
b) Estilos de Tatuagem* - Tema livre.
*Old School, New School, Oriental, Tribal, Psicodélica, Aquarela, Geométrica, Estilizada, Realismo etc.
3.

SUGESTÃO DE MATERIAIS:






2 folhas de papel canson A4.
Lápis de cor e canetinhas coloridas.
Pincéis + Toalhinha para limpar os pincéis.
Se quiser: tinta guache / tinta nanquin / tinta aquarela.

Atenção: Os alunos devem escolher os materiais de acordo com as suas necessidades.
4.

PROCEDIMENTOS:





Os alunos devem pesquisar sobre pontilhismo e outros estilos de desenho para reproduzir suas ilustrações.
Serão produzidas duas ilustrações: uma no estilo de Pontilhismo; outra no estilo de tatuagem, à sua
escolha.
As ilustrações podem ser autorais ou releituras de obras de outros artistas.

5.

REALIZAÇÃO DO TRABALHO:





Trabalho individual.
Serão disponibilizadas três aulas para produção e apresentação dos trabalhos: semanas de 27/06, 03/06
e 10/06.
Os trabalhos que não forem concluídos durante as aulas devem ser finalizados em casa.

6.

CONCLUSÃO E ENTREGA:
As ilustrações devem ser entregues em papel Canson A4, devidamente concluídas, na data prevista.

Atenção: No verso do trabalho, deve constar o nome completo do aluno, turma, série e unidade UP.
VALOR

DATA DE ENTREGA

10,0

Semana do dia 10/06

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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