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“EU NÃO SEI DESENHAR” – Esta é uma fala 

constante dos estudantes e em especial dos 

estudantes do Ensino Médio. Percebo uma 

desmotivação principalmente pelo viés do 
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regras de beleza ao invés de favorecer as 

investigações estéticas. Esse fato faz com 

que nós professores comprometidos com uma 

educação de qualidade, repensemos nossa 

prática escolar e consequentemente que aos 

alunos resultem em uma aprendizagem mais 

significativa.  
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APRESENTAÇÃO 

 

 “Quando eu tinha 15 anos sabia desenhar 

como Rafael, mas precisei uma vida inteira 

para aprender a desenhar como as crianças”. 

Pablo Picasso 

 

Esta Unidade didática intitulada "Reflexões do Desenho na 

contemporaneidade- para os estudantes do 1° Ano do Ensino Médio" é um 

componente do Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE, promovido pela 

secretaria de Estado da Educação do Governo do Estado do Paraná. Ela busca uma 

reflexão da relação do desenho com os estudantes do 1°Ano de Ensino Médio no 

contexto escolar.  

Como professora de Artes da rede estadual de ensino há mais de 16 anos 

percebo que as atividades que envolvem desenho na escola apresentam um grande 

“desestímulo” por parte dos estudantes, especialmente os que cursam o Ensino 

Médio. Neste contexto é comum ouvir a frase: “Eu não sei desenhar”.  

Ver, olhar, observar para representar através de linhas e formas o seu modo 

de pensar e criar. Para desenvolver os estudantes precisamos instigá-los, 

proporcionar oportunidades pedagógicas para despertar a sensibilidade no olhar e 

explorar a habilidade no desenho, uma aptidão talvez pouco desenvolvida nessa 

sociedade em que os olhares estão voltados para as tecnologias.  

Deveríamos encarar a expressão artística, o olhar observador do homem 

como uma atividade natural do ser humano visto que não tem outra maneira de 

demonstrar essa capacidade de desenhar, a não ser pelos grafismos realizados 

desde a pré-história.  A naturalidade e leveza com que foram traçadas as linhas nos 

desenhos mostrados por Werner Herzog em seu documentário, “A caverna dos 

sonhos Esquecidos” (2010), e ao mesmo tempo ter tanta expressividade e 

movimento, a sensação é que os desenhos vão sair da parede a qualquer momento. 

Essa capacidade do olhar não pode ter desaparecido por completo da natureza 

humana, apesar da distância do tempo e das influências causadas pelas criações do 

próprio homem ao longo de sua história. A revolução Industrial é uma dela. O 

homem não se apropria de um todo, mas sim das partes, vive com um olhar seriado, 

e hoje cada vez mais especializado. Por toda essa linha histórica o olhar atento e 

observador do ser humano talvez tenha adormecido ou se condicionado para outros 

fins. Trabalhar com a expressividade da linha sem os recursos utilizados em técnicas 



clássicas requer uma atenção e um olhar muito aguçado. Em seu texto: Um galo 

com quatro patas! Martins (2007, p. 268) aponta “como linguagem, o desenho pode 

ser visto para além de uma técnica a ser aprendida. O desenho, como pensamento 

visual que é, sintetiza linhas e formas, como percepção estética e imaginação 

criadora”.Compreender a linguagem expressiva do desenho pelo viés da arte na 

contemporaneidadenão é muito simples, pois este se apresenta um tanto distante do 

naturalismo do período Renascentista, com suas técnicas e regras que tanto 

agradam os olhares condicionados de hoje pela beleza, e levam a uma negação 

com o que se produz. Analisar o desenho como se apresenta na produção artística 

brasileira contemporânea, para Coelho e Villa (2011, p. 14) 

Em seu contexto expandido, além de seu caráter de registro 
imediato, o desenho tem ocupado lugar central nas discussões 
sobre arte contemporânea, por sua potência como manifestações 
de idéia, por seu caráter processual e pela possibilidade que 
oferece de organização de campos que se desdobram em muitas 
direções/ dimensões. 

 

O Desenho como linguagem de expressão, deve ter um lugar de destaque na 

escola, visto que é através dele que os estudantes se manifestam como linguagem 

não verbal. Ter uma visão não condicionada ajuda no ato de expressão e criação 

dos estudantes, com desenho de observação que se apropria do olhar para ver, 

para o sensível. Em seu livro Degas dança desenho, Paul Valéry (2012, p.) comenta 

que há uma imensa diferença entre ver uma coisa sem o lápis na mão e vê-la 

desenhando-a. Ou melhor, são duas coisas muito diferentes. Até mesmo o objeto 

mais familiar a nossos olhos torna-se completamente diferente se procurarmos 

desenhá-lo. 

Assim, esta unidade didática visa refletir sobre o olhar preconceituoso no 

campo do Desenho como expressão gráfica, como linguagematravés de atividades 

que possam despertar para a reflexão do papel do desenho na contemporaneidade. 

A narrativa à vista das imagens mostradas em algumas atividades tem por 

objetivo destacar uma relação entre a imagem e a palavra. Sempre a palavra e a 

imagem foram usadas como se fossem modos de expressão e comunicação em 

diversas épocas da história da arte. Em algumas estiveram distantes; em outras, 

próximas, dependendo de cada proposição dos artistas. Por isso,destacar uma 

narrativa a partir da observação de alguma imagem projetada durante as atividades 

é explicitar essa relação que em momentos mais radicais ocorreu uma confluência 

tão intensa que surgiu a linguagem híbrida. Aimagem e a palavra "conversam" entre 

si desde há milênios. 

 



1° ETAPA: Ver com Lápis na Mão 

Desenhar de observação, sem o uso da borracha, tudo que estiver à frente: 

coisas e espaço. Pretende-se que andem pelo espaço, busquem pontos de vistas 

diferentes entre si. Os desenhos deverão ser rápidos e imprecisos, nada de 

preocupação com a técnica relativa à representação real do que se vê. 

 

Objetivos:  

 Pensar as relações visuais e espaciais das coisas que cercam o 

ambiente onde as atividades serão desenvolvidasantes e depois das práticas de 

desenho. 

 Ampliar a forma de ver, olhar e enxergar a linha como expressividade 

no desenho. 

 Experenciar situações que possibilitem a ampliação do 

olhar,dacriatividade, da imaginação.  

 Desenvolver e despertar a sensibilidade artística por meio de diferentes 

obras artísticas. 

 

Tempo estimulado: 18 aulas 

ATIVIDADE 1/1 

 

 

 

Apresentação do projeto para os alunos, explanando o desenvolvimento das 

atividades e que essa intervenção deverá ser de 32horas/aulas, eainda,que o 

processo de avaliaçãodeverá ser contínuo e por meio de um “Caderno Artístico”. Os 

estudantes deverão confeccionar um caderno com as folhas que o professor regente 

deste projeto irá entregar-lhes. O Caderno Artístico deverá ser utilizado em todo o 

processo, é nele que os estudantes irão registrar todas as suas reflexões e 

atividades propostas. O Professor deverá apresentar o modelo e orientar com 

relação à confecção dos cadernos pelos estudantes, deixando claro que cada 

estudante irá personalizar a capa de seu.  

 

  

Apresentação do Projeto/ Caderno Artístico 



ATIVIDADE 2/2 

 

 

 

 

Apresentar para os alunos na sala Azul (sala de vídeo *)o Documentário “A 

Caverna dos Sonhos Esquecidos”, de Werner Herzog (2010), ressaltando o traçado 

das linhas, a expressividade e o movimento das imagens. 

Link:<http://www.youtube.com/watch?v=YQjjzjUAMqs>Acesso em 08/06/ 

2014. 

(O Documentário tem 01h30minm de duração). 

 

Refletir: 

Agora que assistiram ao documentário, vamos discutir em duplas, algumas 

questões e registrarsuas reflexões em seu Caderno Artístico. 

 

Reflexão: 

 

 

 

 

 

 

 Se sua escola não tiver uma sala de vídeo, pode-se levar o datashow 

na sala de aula ou passar o documentário na Tv pendrive. 

 As questões de reflexão do projeto serão entregues aos alunos em 

forma de fichas. 

 Ao final da aula vamos expor suas reflexões para a turma. E não se 

esqueçam anotá-las no seu Caderno Artístico. 

 

 Após essa reflexão orientar aos alunos sobre a disposição de materiais 

que serão utilizados na próxima atividade. 

 

  

 O que mais lhe chamou a atenção no documentário? 
 É possível perceber a riqueza de detalhes nos desenhos das 

paredes? 
 Os desenhos são realistas e apresentam muitas técnicas? 
 Como você descreveria as linhas dos desenhos vistas no 

documentário? 

Documentário “A Caverna dos Sonhos Esquecidos”, de Werner Herzog 

(2010). 



ATIVIDADE 3/1 

Com a observação das linhas apresentadas no Documentário “A Caverna dos 

Sonhos Esquecidos”, de Werner Herzog (2010), e com suas reflexões já 

elaboradasna aula anterior. Vamos para atividade prática. 

 

 

 

 

Com o material pedido da aula anterior em mãos, vamos ativar nosso olhar e 

nossa criatividade. Que tal criarmos uma composição com linhas, colando fios de lã, 

linhas, barbante ou até mesmo tiras de tecido ou papel (material trazido pelos 

alunos), em cartolina branca no tamanho 25 cm x 38 cm. Utilizando nesta 

composição a trajetória das linhas.  No final da aula todos deverão expor sua 

composição para a turma. Não esqueçam de colar as composições em seu Caderno 

Artístico. 

 

ATIVIDADE 4/1 

 

 

 

 

 Sugestão devídeo de Amílcar de Castro com duração de (13’). 

 <https://www.youtube.com/watch?v=1tTgWxda3so> acesso 09/08/2015 

Depois de ver o vídeo de Amílcar de Castro faça uma reflexão: 

 

 

 

 

Escrevam em seu Caderno Artístico as reflexões que tiveram com o vídeo de 

Amílcar de Castro. E vamos para atividade Criativa. 

 

  

Composição e Colagem. 

Olhar atento – DVD – documentário “Amílcarde Castro” DVDteca Arte na 

Escola –Material Educativo para o professor-propositor – Ministério da 

Educação (MEC). 

 Qual a importância do desenho para o trabalho desse artista? 

 Como Amílcar lida com a linha e com a cor em seus trabalhos? 

 



ATIVIDADE 5/1 

 

 

 

Criar pincéis com feixes da vassoura “Piaçava”, desenhar linhas (não 

figurativo), trabalhar com o braço bem solto. Nesta atividade use papel em tamanho 

maior que A3 para oportunizar os movimentos das linhas.  

Preparar uma tinta com mistura de guache com cola branca. A mistura deve 

ter pouca cola e ficar mais aguada, para facilitar os movimentos dos pincéis. 

Trabalhar com a cor preta, e se os estudantes quiserem acrescentar cor, sugiro as 

cores amarela vermelha e azul. 

Ao final da aula vamos expor os desenhos para a turma e fazer uma reflexão 

sobre a atividade. Agora vamos ter que esperar secar bem e depois dobrar e colar a 

atividade do pincel de Vassoura de “Piaçava” no Caderno Artístico. 

 

Atividade 6/2 

 

 

 

Apresentar aos Estudantes uma série de quatro imagens de artistas que 

abrangem os períodos do Renascimento e Barroco, imagens de Pintura, Desenho e 

Gravura. Situar os estudantes quanto à época e suas características. Neste 

momento é importante estar ligados para as proposições dos artistas escolhidos, 

referentes aos seus trabalhos. 

Movimento Artista Link 

Renascimento: Rafael 
http://www.metmuseum.org/toah/works-of-

art/64.47 

Renascimento: Dürer. 
http://www.metmuseum.org/toah/works-of-

art/24.63.111 

Barroco:  Caravaggio 
https://assolocorale.files.wordpress.com/20

12/07/aperuta.jpg 

Barroco:  Rembrandt. 
https://www.metmuseum.org/toah/works-of-

art/20.46.17 

 

Depois de observar as imagens vamos refletir sobre os desenhos e gravuras 

apresentados. 

Amílcar com pincel de Vassoura “Piaçava”. 

Olhar atento – PowerPoint  

 



Reflexão: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Pedir que os estudantes realizem uma pesquisa sobre os artistas e os 

movimentos a que pertencem estes artistas, assim seu trabalho ficará mais completo 

 

ATIVIDADE 7/1 

Vamos para a prática: 

Desenho de observação, sem o uso da borracha. Analisar o objeto exposto no 

cento da sala (cadeira), olhar mais para o objeto do que para o papel, os desenhos 

deverão ser rápidos e imprecisos, nada de preocupação com a técnica relativa à 

representação real do que se vê. Fazer quantas tentativas for necessário, pois 

vamos trabalhar com um material novo. 

 

 

 

Distribuir folhas de papel e junto com os alunos preparar uma tinta utilizando 

pó xadrez (cor de preferência, sugiro não utilizar o amarelo), cola branca e água 

(deixar a mistura ao ponto de fio, não muito aguada, nem muito pastosa). Usar o 

cotonetes como pincel. Ao final da aula vamos expor os desenhos para a turma e 

fazer uma reflexão. E não se esqueçam de anotar suas reflexões no Caderno 

Artístico. 

 

ATIVIDADE 8/2 

 

 

Apresentar e distribuir para os alunos o carvão* e papel (crafit), orientando 

para a delicadeza do material e a proposta da atividade:  

Desenhando no Pátio (Carvão). 

 Qual o nome do artista de cada imagem?Qual o titulo da obra? 
 Quando foi realizada? Que técnica foi utilizada? 
 O que vemos em cada imagem? 
 Como são representadas as linhas?(contínuas, interrompidas, 

fortes, quebradas) 
 Nas imagens têm figuras? Quais podem ser identificadas? 
 Essas figuras que compõem as imagens se assemelham com 

fotografias? 
 Existe algum elemento no obra que se destaca? Qual? 
 Por que você acha que esta parte se destaca? 
 Há algum objeto ou detalhe que lembra algo do nosso cotidiano? 

 

Desenhando com Cotonetes. 



Sair da sala de aula para desenhar no pátio da escola.Andem pelo espaço, 

busquem pontos de vistas diferentes entre si, (novamente os desenhos deverão ser 

rápidos e imprecisos)direcionem o seu olhar mais para a paisagem do que para o 

papel. Nada de preocupação com a técnica relativa à representação real do que se 

vê. Podem fazer até três desenhos. 

Ao final da aula vamos expor os desenhos para a turma e fazer uma reflexão. 

E não se esqueçam deanotar suas reflexões no CadernoArtístico e colar as 

atividades do carvão. 

*Se a escola ou o professor tiver possibilidade de compra de material, sugiro 

o Carvão em palito, ou pedaços de carvão (esses podem pedir para o estudante 

trazer). 

 

ATIVIDADE 9/2 

 

 

 

Apresentar aos Estudantes outra série de quatro imagens de artistas que 

abrangem os períodos do Impressionismo e Século XlX e XX, trazendo imagens de 

Desenho e Gravura.  

 

Movimento Artista Link 

Impressionismo: Degas  
http://solrebuzzi.blogspot.com.br/2012_08_19_ar

chive.html 

Impressionismo: Monet  
https://tendimag.files.wordpress.com/2014/05/fig-

1-claude-monet-marine-pourville-1881.jpg 

Século XlX e XX:  P. Klee 
https://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Klee#/media/Fil

e:GUGG_In_Angel%27s_Care.jpg 

Século XlX e XX:  Kandinsky 

http://4.bp.blogspot.com/-

pOM9Dd4nVVU/UH1ihlemj5I/AAAAAAAACQc/ke

qkvhXjdcU/s1600/kandinsky- 

 

Depois de observar as imagens vamos refletir sobre os Desenhos e gravuras 

apresentadas. 

 

  

Olhar atento – PowerPoint 



Reflexão: 

 

 

 

 

 

 

Agora que os estudantes estão bem familiarizados com as obras e seus 

artistas é hora de fazer uma analise comparativa entre elas, isso irá ajudar a 

compreender melhor cada desenho e suas particularidades.  

 

Reflexão: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Está na hora de fazer um desenho em seu caderno utilizando linhas, pontos, 

manchas coloridas. Vamos usar tinta guache, lápis de cor, caneta esferográfica entre 

outros materiais. Mãos à obra! 

 

 Pedir que os estudantes façam uma pesquisa sobre os artistas e os 

movimentos que pertencem esses artistas, seu trabalho ficará mais completo. 

 

ATIVIDADE 10/2 

 

 

Dividir a turma em dupla, pedir que escolham um dos desenhos da aula 

anterior ou que unam as duas composições para pintá-la no muro da escola. 

Vamos trabalhar novamente com a tinta feita com cola branca, água só que 

agora vamos usar pó xadrez nas cores (vermelha; azul; amarela e preta) com essas 

cores podemos misturar e fazer outras possibilidades. Não se esqueça de deixar a 

tinta ao ponto de fio, não muito aguada, nem muito pastosa. 

 Qual o nome do artista de cada imagem?Qual o titulo da obra? 
 O que vemos em cada imagem? 
 Nas imagens têm figuras? Quais podem ser identificadas? 
 Existe algum elemento no obra que se destaca? Qual? 
 Por que você acha que esta parte se destaca? 
 Há algum objeto ou detalhe que lembra algo do nosso cotidiano? 

A Linha no muro da escola 

 O que estas imagens têm em comum? 
 Estas imagens foram concebidas e construídas plasticamente da mesma 
maneira? 
 O que contém de diferenças e semelhança? 
 Estas imagens foram feitas numa mesma cultura? Num mesmo espaço 
geográfico e histórico? 
 Quais os tipos de linhas se podem identificar nas imagens? 
 Como são apresentadas as texturas? (lisa, áspera, macia, rugosa). 
 As imagens transmitem sensações/ sentimentos? Quais? 

 



Com os estudantes vamos preparar os pincéis. Vamos precisar de cabo de 

vassoura e pincéis comuns de pintar paredes. Iremos amarrar os pincéis na ponta do 

cabo de vassoura. 

Com todos os materiais prontos, vamos para o pátio do colégio, na parede 

queanteriormente foi preparada com uma camada de tinta branca. Mãos à obra, o 

muro já está preparado. Depois de terminado vamos fotografar e revelar as fotos 

para colar no Caderno Artístico. 

 Para a próxima etapa, pedir aos estudantes que façam uma pesquisa 

via internet, ou na biblioteca, em busca de informações sobre o artista José 

Leonilson Bezerra Dias. 

 

ATIVIDADE 11/1 

 

 

 

 

Dialogar com os estudantes sobre as pesquisas realizadas sobre o artista 

plástico Leonilson: 

Reflexão: 

 

 

 

Apresentar aos estudantes um DVD do Arte na escola sobre a trajetória 

artística de Leonilson, um artista cearense que contribuiu para a temática 

contemporânea. 

Reflexão: 

 

 

 

 

 

Não se esqueça de anotar suas reflexões no Caderno Artístico. E vamos nos 

preparar para outra atividade prática.  

 

  

 Quais informações conseguiram sobre o artista? 
 Que tipo de trabalho ele fazia? Quais materiais ele utilizava? 

Olhar atento – DVD- documentário “Leonilson: Tantas Verdades” DVDteca 

Arte na Escola – Material Educativo para o professor -propositor – Ministério 

da Educação (MEC). 

 Depois de conhecer um pouco mais sobre o artista, o que em seu 
trabalho lhe causou atração ou estranhamento? 

 Existe algum elemento que se destaca na obra desse artista? 
 Como você lida com a questão da mistura de palavras e desenhos 

apresentados? 



ATIVIDADE 12/2 

 

 

 

O professor irá entregar aos alunos linhas e agulhas de costura. Usem sua 

criatividade para criar um desenho, podendo misturar desenho com palavras, solte 

sua imaginação e costure com linha e agulha, em uma folha de papel canson. 

 

 Para a próxima etapa pedir aos estudantes que façam uma pesquisa 

via internet, ou na biblioteca sobre a gravura.  

 

2° ETAPA: Gravura 

Atividade Artística que tem uma narrativa própria, que trabalha 

especificamente com a linha e também é uma das linguagens mais antigas da 

história da humanidade. 

OBJETIVO: 

 Aproximar as linguagens do desenho e da xilogravura para verificar o 

nível de percepção e concentração dos estudantes mediante o mundo 

contemporâneo (mídias tecnológicas). 

 

Tempo Estimado:12aulas 

 

Atividade 1/2 

 

 

Apresentar aos estudantes (no datashow) uma sériede imagens de artistas 

que se utilizam da gravura como suporte para seus desenhos, observando como são 

dispostas as linhas, as texturas, a luz nas obras. (montar PowerPoint) 

Obras de Artista como: Oswaldo Goeldi; Lasar Segall; Evandro Jardim; 

Maria Bonomi. 

Anotar em seu Caderno Artístico as impressões que tiveram com relaçãoàs 

imagens apresentadas.  

 

  

Linha e agulha no papel. 

Gravura na escola 



Atividade 2/2 

 

 

Apresente uma breve introdução sobre o que são texturas. Explique que há 

diversas maneiras de produzir texturas visuais: por meio de fricção (Frotagem), 

desenhando, pintando e até mesmo fotografando. 

Vamos fazer um mostruário de textura através de Frotagem (os estudantes 

devem colocar uma folha de papel sobre uma textura e esfregar sobre ela um lápis 

ou giz de cera). Fazer 10 diferentes superfícies: sugestões: paredes, vidro de 

janelas; cascas de árvores, pedras, madeiras, etc... A partir das amostras coletadas, 

os estudantes deveram iniciar a representação gráfica de cada Frotagem, utilizando 

linhas e pontos. Organizar as amostras no Caderno Artístico e suas respectivas 

representações gráficas.  

 

Atividade 3/1 

 

 

 

Apresentação de um DVD do Arte na escola sobre a trajetória artística de 

Maria Bonomi, sua obra na linguagem da gravura (23’). 

 

Reflexão: 

 

 

Após terminar essas reflexões e anotá-las no Caderno Artístico, vamos para a 

prática. 

 

Atividade 4/2 

 

 

Trabalhar primeiramente com tinta guache em cima de uma lâmina de vidro. 

Essa lâmina servirá de base para o desenho. 

Sobre a base aplica-se a tinta guache utilizando um pincel chato e largo ou 

rolinho de espuma, espalha-se bem a tinta. Por cima da tinta faça seu desenho com 

palito de churrasco. Tem que ser rápido, pois a tinta pode secar. Em seguida 

Olhar atento – DVD- documentário “Gravuras de Maria Bonomi” DVDteca 

Arte na Escola – Material Educativo para o professor -propositor – Ministério 

da Educação (MEC). 

 O que Maria Bonomi sugere para começar uma gravura? 
 O que você entende por forma orgânica? 
 O que você entende por técnica de impressão? 
 Como é que Bonomi usa o roteiro de impressão? Para que serve esse 

roteiro? 

Monotipia 

Texturas e sua representação gráfica 



coloque a folha de sulfite por cima, passe bem a mão ou uma colher pau.Você irá 

surpreender com o resultado. 

Para essa experiência vamos precisar de muitos materiais: lâmina de vidro; 

palitos de churrasco e ou de dente, rolinho de espuma, pincel chato e largo, colher 

de paue muitos pedaços depano velho para limpar. 

 

Atividade 5/2 

 

 

Desenhar na placa de isopor com lápis ou uma ponta seca. Entintar a placa 

de isopor com tinta guache utilizando o rolinho de espuma para espalhar bem. Virar 

a placa depois de entintada por cima do papel sulfite e pressionas bem antes de tirar 

a placa.Trabalhar com tema ou sugerir a construção de composições criando 

padrões de repetição ou até sobreposição. Os estudantes podem inventar várias 

combinações. 

Vamos precisar de muitos materiais: Placas de isopor, caneta ou lápis para 

desenhar, rolinho de espuma e muitos pedaços pano velho para limpar.  

 

Atividade 6/3 

 

 

Trabalhar com papel Paraná, ponta seca e utilizar a tinta própria para gravura.  

Desenhar no papel Paraná com ponta seca (compasso, caneta sem tinta, tampa de 

caneta, entre outros). Dependendo do seu desenho não se esqueça de usar e 

abusar das texturas que você já pesquisou. Depois do desenho pronto, entintar a 

placa de papel Paraná com tinta tipográfica, utilizando um rolo de borracha. Depois 

de entintada a placa coloque a folha sulfite por cima, pressione bem com uma colher 

de pau e descubra como ficou seu trabalho. 

Se não ficou satisfeito com o resultado, faça tudo novamente. Trabalhar com 

tema ou sugerir a construção de composições criando padrões de repetição ou 

sobreposição.Os alunos podem inventar várias combinações.  

 

  

Papel Paraná/ Ponta seca 

Xilogravura com placa de Isopor 



3° ETAPA: Avaliação e Exposição 

OBJETIVO: 

 Verificar a compreensão dos estudantes referente ás atividades 

realizadas durante o projeto. 

 Reconhecer e valorizar o espaço da escola, paramostra das atividades 

realizadas pelos estudantes. 

 

Tempo Estimado: 2 aulas. 

 

ATIVIDADE 1 

 

 

Escrever no Caderno Artístico suas impressões, reflexões que tiveram 

durante a realização do projeto: Diálogosentre o Desenho e a Gravura com os 

estudantes do Ensino Médio. 

 

ATIVIDADE 2 

 

 

Organizar com a turma um local da escola para expor os Cadernos 

Artísticosparaassim propiciar uma demonstração de cada Caderno Artístico. É 

importante que o espaço seja amplo e bem iluminado com mesas grandes para 

acomodar todos os Cadernos. 

 

  

Avaliação/Exposição 

Avaliação/Exposição 
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