
Supervisora Pedagógica de Arte - Maria Esperança
Formadores de Arte – Clóvis Masson – Mariana Sousa – Thiago Vicente

Arte - 3º ano 



CONHECIMENTO E DIVERSÃO

Paisagem Maluca

Na atividade anterior conhecemos o Teatro Mágico e a canção
“Sonho de uma flauta”, que trazia na letra da canção diversos
temas ou coisas opostas. Realizamos a partir de pelo menos 7
palavras da canção uma produção criativa em
desenho misturando estes elementos escolhidos.



Alguns desses elementos misturados são mais comuns de se desenhar
individualmente, como uma “casa”, “pedra” ou “flor”, mas que juntos criam uma
nova paisagem, uma outra ideia.
Observe a seguir algumas obras do artista russo Vladimir Kush, que com seus
desenhos e pinturas formam imagens "impossíveis", como se pintasse o mundo dos
sonhos.
Seu trabalho é conhecido como "fine art", no qual se utiliza de truques de imagens
e/ou elementos que agrupados formam outros.





Agora é a sua vez...

Na atividade de hoje, você vai precisar escolher um objeto, uma fruta, 

um utensílio doméstico ou um brinquedo.

Você deverá criar por meio do desenho, uma cena ou paisagem

surreal em que o objeto que escolheu faça parte desta paisagem

maluca, como visto nas obras de Vladimir Kush. Depois pinte com o

material que tiver, se não tiver não tem problema, pode explorar o

claro e escuro com seu lápis de desenho.

Solte a imaginação! Vai ficar incrível!



CONHECIMENTO E DIVERSÃO

Criando Com as Sombras



Já pensou em criar a partir da sombra?

Onde houver luz, haverá sombra. A sombra de nosso corpo no chão
ou parede, dos postes na rua, das árvores, folhas... Observe num dia
de sol, ou debaixo de uma lâmpada na sua casa, na sala de aula
como a sombra muitas vezes aparecem abstratas, sem formas
definidas. Depois repare que ela se modifica quando mudamos de
posição!

A obra acima é do artista Rashad Alakbarov. Complicado seu nome,
não é? Ele nasceu no Azerbaijão e é um “mestre de sombras”:
utilizando diferentes materiais e objetos, usa as sombras e os jogos
de luz para criar desenhos nas paredes.

A artista brasileira Regina Silveira em sua obra "Méret Oppenheim
com sombra peluda" experimentou fixar a sombra de um objeto e
deixar com que o público imagine o que aquilo se tornou. Um
monstro, uma aranha, um chapéu?





Agora é a sua vez...

Vamos brincar com nossa imaginação:

1.Prenda sua folha (sulfite, de caderno, caderno de desenho, o que tiver) numa
parede, no chão ou na sua carteira.

2.Escolha um objeto seu, da sua casa ou sua própria mão e procure fazer sombra 
sobre o papel. Perceba como a sombra se comporta quando o objeto/mão está
mais perto do papel, ou mais longe dela. Como ficam as formas quando 
experimentamos girar o objeto/mão ou mostrar apenas uma parte dele?

3.Quando encontrar uma forma interessante, contorne essa sombra com caneta.
Observe agora este desenho e pense em que outras formas que ele pode te
lembrar, o que lhe parece;

4.Complete, crie seu desenho utilizando a forma da sombra e pinte com as cores
que sua imaginação pedir.

Vamos lá. Vai ficar bem legal!



CONHECIMENTO E DIVERSÃO

Parece mas não é!

Olá! Você já se assustou alguma vez com coisas dentro de sua casa que lhe pareceram como
criaturas estranhas?



CURIOSIDADE!!!

Todos nós já voltamos nossos olhos para o céu e observamos que as nuvens formam figuras
diferentes. Como fizemos com qualquer tipo de objeto, de tal forma que possamos achá-lo
semelhante a qualquer outra coisa. Como nas imagens acima.

Esse fenômeno é chamado de Pareidolia, um estímulo visual no qual o cérebro encontra uma
imagem conhecida para tentar nos ajudar a entender o outro, sendo erroneamente percebido
como uma forma reconhecível. (Por Luciano Lobato)

Se você quiser e puder ouvir, a Fafá conta a história da Lola, tirada do livro: “Monstros lá de casa”
de Eleonora Marton – traduzido pela Regina Berlin e publicado pela Editora Peirópolis.

Monstros Lá De Casa | Fafá Conta

https://www.youtube.com/watch?v=1V32H-YFcdk

about:blank
https://www.youtube.com/watch?v=1V32H-YFcdk
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Criando um Monstro

Na atividade anterior, você teve
que criar um monstro a partir de
objetos coletados em sua casa,
ou de seus pertences (blusa,
mochila, tênis, sapato, gorro,
estojo, outros)
Hoje você irá imaginar como é o
monstro que você criou e
representá-lo.



Agora é a sua vez...

Você não vai imaginar e ficar parado, só pensando, você vai imaginar
com o corpo em movimento. Por isso, imagine:

•Comece a andar imaginando como esse monstro anda;
•Sente-se e levante-se várias vezes, descobrindo como ele senta. Seu
monstro tem pernas? Ou não? Se atrapalha para sentar?
•Coloque uma música ou pense em uma que você gosta e descubra
como seu monstro dança! Será que é uma monstra?
•Fale um pouco, dê uns gritos e pesquise qual a voz do seu ou da sua
monstra. Será que ele/ela fala grosso ou fino? Alto ou baixo? Ele/Ela fala
como se tivesse com a boca cheia d’ água?
•Se você achou difícil, pode pesquisar em livros paradidáticos, ou
inspirar-se nos bichos da natureza, que também são uma ótima fonte de
inspiração. Vamos lá, você consegue!



Para quem realizar esta atividade em casa, escreva um pouco sobre seu
monstro ou monstra:

1.Como ele ou ela anda?
2.Tem alguma característica física? É alto(a) ou baixo(a)?
3.Faz gestos? Qual?
4.Qual música ele ou ela gosta de dançar e/ou cantar?
5.Como é a voz dele ou dela? Conte um pouquinho.

Será muito divertido!!!
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COLAGENS CRIATIVAS



Quem começou a trabalhar com colagens de papéis em suas telas foram os

artistas Pablo Picasso e Georges Braque, eles foram uma dupla

revolucionária que criou movimentos como o Cubismo e inventou um modo

diferente de fazer arte. Eles utilizaram imagens do dia a dia e foram

colocando em suas pinturas. Eles colaram trechos de carta que recebiam de

amigos, pedaços de papel com texturas, tecidos, rótulos de embalagens, até

páginas de jornal com notícias da época.

A partir do procedimento dessa dupla de artistas, a prática de incorporar

colagens com papéis em desenhos e pinturas nunca mais foi esquecida.



Agora é a sua vez...

Vamos fazer uma pesquisa e coleta de possíveis materiais, como por
exemplo: papel de presente, papéis de diferentes cores e texturas,
sacolas de papel, sacolas plásticas, embalagens de alimentos, remédios,
sabonete, creme dental, pedaços de papelão, tecidos, jornal, revista,
encarte de supermercado e outros.

O desafio é criar uma produção em COLAGEM, usando alguns dos
materiais que pesquisou e cola. Use a imaginação... Você poderá criar
lugares, inventar coisas, criar personagens ou fazer algo que goste
muito como: seu brinquedo ou sua comida preferida.
Você poderá utilizar como suporte para sua colagem um papel que tiver
como: papel sulfite, folha de caderno, um pedaço de papelão e outro
suporte que achar interessante.
Depois iremos apreciar as produções e conversar sobre elas. Será bem
bacana!
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