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PRÁTICA I
DISCIPLINA:

ARTES

TURMA:

8º ANO

DESCRIÇÃO
1. INTRODUÇÃO
A primeira HQ* moderna foi criada pelo artista americano Richard Outcault em 1895. A tirinha fez tanto
sucesso que os grandes jornais nova-iorquinos entraram em pé de guerra para ter o Yellow Kid em suas
páginas. Apesar de outros artistas terem criado trabalhos unindo texto e imagem anos antes desse,
características importantes das HQs, como o uso dos balõezinhos com as falas, só surgiriam nas tirinhas do
personagem americano. Atualmente, as histórias em quadrinhos mais famosas são aquelas que retratam a vida
de super-heróis, e foram transportadas para o cinema.
Gibis, mangás, comics ou HQs, não importa, a capa tem papel fundamental e as editoras sabem disso. Ela
é o primeiro contato que o consumidor tem com a obra.
Dizem para nunca julgar um livro pela capa, mas isso não funciona para histórias em quadrinhos. Uma boa
capa de HQ, geralmente, tem uma ótima história para contar!
*História em Quadrinhos.

2. ATIVIDADE
Escolher um tema e confeccionar a releitura da capa de uma HQ.
Lista de editoras:










Shueisha (Naruto, One piece).
Kodansha (Ataque dos Titãs, Fairy Tail, Sailllor Moon).
Clamp (Sakura Card Captor).
DC Comics (Batman, Superman, Mulher Maravilha, Mulher Gato, Flash, Lanterna Verde).
Marvel Comics (Homem-Aranha, Homem de Ferro, Motoqueiro Fantasma, Pantera Negra).
Turma da Mônica.
Disney.
Mafalda.
Peanuts (Snoopy).

3. SUGESTÃO DE MATERIAIS:





1 folha de papel Canson A4.
Lápis de cor e canetinhas.
Pinceis + flanela para limpar + 1 copo plástico.
Tinta guache.

4. PROCEDIMENTOS:
 Os alunos devem pesquisar e escolher um tema.
 O trabalho consiste em fazer a releitura da capa de uma revistinha, através de desenho e pintura, em
papel Canson A4.

1

2019 – ENSINO FUNDAMENTAL – 1º TRIMESTRE

5. REALIZAÇÃO DO TRABALHO:
 Os alunos podem se organizar em grupos de até 3. O trabalho também pode ser feito em dupla
ou individual.
 Serão disponibilizadas 2 aulas para a confecção dos trabalhos, sendo as aulas das semanas de
18/03 e 25/03.
Atenção: Deve constar no verso da folha: Título da obra original, nome e sobrenome dos componentes do
grupo, série, turma e unidade UP.

VALOR

DATA DE ENTREGA

6,0

Semana do dia 01/04

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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