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Meu super-herói

Muito provavelmente você já ouviu falar de vários super-heróis, como o Superman, Homem-
Aranha, Mulher Maravilha e Capitã Marvel, entre outros. Estes heróis citados, e muitos outros
foram criados por desenhistas e escritores, que trabalhavam para duas diferentes empresas, a
Marvel e a DC Comics. Porém há muitos outros personagens e super-heróis que não fazem
parte dessas marcas, como a Turma da Mônica, criada pelo brasileiro Maurício de Sousa.
Existem também o Capitão Caverna, Scooby-Doo, As Tartarugas Ninjas, Ladybug, e muitos
outros heróis.

Normalmente estes heróis protegem uma cidade fictícia, de mentira como Townsville, em As
meninas Super Poderosas, Gotham City nas histórias do Batman e Vila Legal em Scooby-Doo.



Mas há histórias em que os heróis protegem cidades que realmente existem como Nova York, nas
histórias dos Vingadores e Homem-Aranha ou em Washington como em Mulher Maravilha 1984.

Agora é sua vez...



Na atividade de hoje, você irá criar um personagem para nossa cidade, Jacareí.

Pense nas características que seu herói poderá ter, tanto físicas, quanto emocionais.

Ele será criança, ou adulto, homem ou mulher, alto ou baixo, animal ou ser humano? São

tantas questões a pensar!

Escolha se ele, ou ela terá superpoderes ou não, caso tenha, quais poderes?

E como irá se vestir? Terá uma identidade secreta? Usará capa, máscara ou algum

acessório que o auxilie a praticar o bem?

São muitas perguntas que você poderá responder criando seu próprio personagem!

Então, vamos lá! Escolha os materiais que desejar e solte a imaginação! Pense também

em um nome para esse incrível herói que vai inventar. Depois de pronto, fotografe e

envie para seu professor ou professora de arte.



Identidade Secreta

Na aula anterior você usou a imaginação e a criatividade para criar um desenho de
um novo super-herói que pudesse proteger nossa cidade. Na aula de hoje você irá
usar a imaginação, se tornar um herói e encenar!



Agora é sua vez...

Para isso, peça a ajuda de um familiar, e procure por sua casa itens
que possam lhe ajudar a criar um “uniforme”, uma fantasia de herói,
para que você se transforme nesse personagem.



Mas atenção, não pode ser fantasia pronta, a ideia é inventar sua

própria roupa de herói!

Pesquise em sua casa, elementos que poderão te ajudar a criar

seu personagem, como: toalha de mesa, luvas, meias, botas,

capas de chuva, bonés, chapéus, cintos e acessórios diversos

que encontrar.

Seu personagem terá algum escudo, espada ou um objeto que

tem poder? Peça para algum responsável lhe ajudar a separar

diferentes utensílios (que não tenham ponta e não sejam

perigosos) para compor seu personagem.

Solte a imaginação, crie uma história, coloque uma música,

explore o espaço da sua casa e seus poderes e brinque de ser

um super-herói!

Tenho certeza que irá arrasar!

Peça ajuda para alguém lhe fotografar ou filmar, e envie essa foto

ou vídeo para seu professor ou professora de arte.



Criando Maluquices 



Hoje vamos conhecer o artista Guto Lacaz!!

Nasceu na cidade de São Paulo e formou-se em Arquitetura pela Faculdade de
Arquitetura e Urbanismo aqui na cidade de São José dos Campos no ano 1974.
Além de ser um talentosíssimo artista em vários contextos, sua linguagem artística
sempre bem humorada realiza criações com diversos objetos do cotidiano.
Ele é um artista multimídia porque utiliza diversos meios para fazer sua arte como: telas,

vídeos e instalações.
As artes plásticas, por sua vez, entraram na vida do artista pelo gosto de criar coisas

inusitadas e pelos estudos a partir da influência de amigos.
Lacaz explora muito o mundo das artes tecnológicas e performáticas. Ele gosta de mostrar
nas suas obras a interação das pessoas com os objetos. Ele cria projetos como essa
“biciclóptica” (imagem acima), misturando a palavra bicicleta + óptica o visitante que
experimenta pedalar na obra cria, por meio do movimento das rodas, um jogo óptico, um
desenho e formas geométricas preto e branco no espaço.



Vamos apreciar uma performance do artista Guto Lacaz, chamado Máquinas V.

https://www.youtube.com/watch?v=_hELTA1oKyg

Agora vamos conhecer outras obras do artista!!!

De certa forma, o artista mecânico Guto, como costuma se identificar, é um 
importante ícone para a arte brasileira, visto que suas obras podem ser 
apreciadas em galerias, além de suas performances que ainda são expressas em 
praças públicas ou eventos culturais.

https://www.youtube.com/watch?v=_hELTA1oKyg


Agora vamos conhecer outras obras do artista!!!

De certa forma, o artista mecânico Guto, como costuma se identificar, é um importante ícone
para a arte brasileira, visto que suas obras podem ser apreciadas em galerias, além de suas
performances que ainda são expressas em praças públicas ou eventos culturais.



Agora é a sua vez ...

Busque em sua casa objetos do uso diário como: vassoura, toalha de mesa, colheres,
peças de roupa, escova de cabelo, brinquedos, peças de lego, livros, materiais
escolares, e outros... Faça uma cena de improviso utilizando os objetos que você
escolheu, porém, invente, crie outras funcionalidades para eles. Brinque com as
diferentes formas de inventar novas funções para os objetos da sua casa e crie histórias,
cenas, situações inusitadas e faça uma foto ou vídeo e envie para o seu professor ou
professora de arte.

E não se esqueça de contar para o seu professor(a) como foi o seu processo. Porque
você escolheu determinados objetos? Você precisou de ajuda? Quais eram as ideias
que você teve antes de fazer a sua produção? E outras coisas que você tiver vontade de
falar sobre a sua atividade de arte.

Bom Trabalho!!!



Invenções Fantásticas

Já parou para pensar que tudo que existe foi inventado por alguém?! Desde um simples clips de papel e um
pegador de roupas, até foguetes e estações espaciais.
Em nossa casa interagimos com essas invenções dia a dia, seja uma porta, janela, talheres, canecas, vassoura,
tesoura, tudo foi criado para facilitar e organizar a nossa vida.
Muitas dessas invenções existem a tanto tempo, que não sabemos quem as criou, outras, porém, são mais
recentes e foram registradas e patenteadas, e assim sabemos quem foram seus inventores.
Vamos observar algumas dessas invenções.



Aqui no Brasil, tivemos Alberto Santos Dumont nascido em 1873, foi um famoso
aeronauta, esportista e inventor brasileiro. Santos Dumont projetou, construiu e
voou nos primeiros balões dirigíveis com motor a gasolina, além de criar diversas
invenções.
Observe a seguir algumas de suas criações que vão desde o chuveiro de água
quente, passando pelo relógio de pulso e aeronaves que inventou buscando levar o
homem aos céus, como balões, dirigíveis, ultraleves e aviões.



Agora é a sua vez...

Na atividade de hoje você deverá criar animais fantásticos, ou seja, espécies
novas de animais.
Para isso use a imaginação e solte a criatividade, assim como Evgeny Hontor e
Niki de Saint Phalle fizeram em suas esculturas, você poderá colocar
características de uma espécie em outra, criando uma nova espécie de animal.
Esta atividade poderá ser realizada com massa de modelar ou argila caso tenha
em casa.
Se não tiver, não tem problema, poderá realizar essa atividade através de
desenho e pintura, usando o material que tiver. Mas terá um desfio! Deverá
fazer em um suporte (folha de papel, cartolina ou tampa de caixa de sapato)
no formato retangular panorâmico ou seja, na horizontal cortada ao meio,
pode ser com a folha deitada ou de pé.



O brasileiro Santos Dumont foi o primeiro a demonstrar
publicamente que podia levantar voo com uma aeronave mais
pesada do que o ar no dia 12 de novembro de 1906, a bordo de
seu 14-Bis.



Depois de Santos Dumond e da invenção do avião muitos outros meios de transportes e
outras invenções evoluíram e mudaram a humanidade, como trens balas, submarinos,
foguetes, drones e até mesmo uma estação espacial.



Agora é a sua vez...

O que você acha que ainda pode ser inventado?
Solte a criatividade e invente algo bem divertido e curioso.
Faça um desenho da sua invenção, como um projeto, pense na utilidade, no formato,
tamanho, compartimentos ou não, poderá usar o material que desejar para o seu desenho.
Quem quiser poderá construir sua invenção, utilizando materiais não convencionais, como:
potinho plástico, sacolinhas plástica, garrafa pet, garfinhos, palitos, canudos, rolinhos,
barbantes, caixinhas, e outros. Em seguida, fotografe e envie para seu professor ou professora
de arte.
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