
Arte Visuais
2º ano



Ateliê



Artes visuais
Estrutura do curso:
▪ Tempo: 80´ quinzenais.
▪ Espaço: Ateliê de Artes
▪ Ambiente preparado para o fazer e o pensar 

artístico.

O curso de Artes Visuais,  é caracterizado pela 
experiência, pesquisa,  autoria e autonomia em 
torno da arte e do fazer artístico. 



Proposta de Artes Visuais na Santi
A vivência com a arte na Santi permite reflexões sobre o próprio eu e sobre o mundo, permitindo o 

autoconhecimento e apurando o olhar sensível para as contradições do mundo ao seu redor. 

A apreciação de obras de arte e processos artísticos acompanham as nossas aulas oferecendo um 

cardápio repleto de inspirações, cultura e embasamento teórico.

O fazer artístico vem sempre acompanhado de questionamentos e reflexões que necessitam , na 

maioria das vezes da autonomia das crianças para a construção dos projetos.

As visitas a exposições e as interações com a cidade fazem parte dos nossos projetos e tem como 

desafio : Levar a Arte para fora dos Muros da Escola, vivenciar a cidade e produzir arte pensando no 

coletivo e nos processos de transformação ( própria, do outro e do espaço).



De que formas 
podemos observar, 
inferir, refletir, sentir 
e comunicar a arte 
que vemos e 
fazemos?

▪ A materialização das ideias - 
através do Projeto Receitas 
literárias -poções e receitas para 
transformar as coisas;

▪ A representação da figura humana 
(no desenho, na escultura e na 
pintura);

▪ Apreciação de obras de arte com 
diversas linguagens 

▪ Ampliar repertório sobre cultura 
de MUSEU;

▪ Trabalhar a diversidade artística 
estudando os diversidade pontos 
de vista.



Ingredientes e 
poções

Receitas literárias para 
transformar as coisas

1. materializar uma idéia em 
matéria (bidimensional e 
tridimensional)

2. planejar, executar
3. montar a exposição



Mark Dion ( 1961- EUA)
Construir 

1. armário como os 
ingredientes

2. liquidificador alquimista
3. cardápio
4. capa e ilustrações para o 

livro de receitas



Como  podemos compreender o MASP, 
sua arquitetura e sua arte, passando 
pela sua localização, história, e 
organização?

Projeto - MASP e AV. PAULISTA 

▪ O projeto Av. Paulista, em artes 
visuais, leva a um mergulho em 
um dos pontos mais famosos da 
Paulista, o MASP.

▪ Durante todo o processo, os 
alunos refletem sobre arquitetura, 
escala, reconhecimento de pontos 
de referência, como os espaços 
onde acontece arte.

▪ Em 2019 teremos um foco mais 
apurado nos pontos de vista : 
diversos olhares sobre o mesmo 
tema - desenho de observação

▪ Do ponto de vista do Artista



Foco da visita 

Pontos de vista

Como os artista observam o mundo e como 
eles representam as pessoas.

Como as pessoas estão no mundo e o 
observam de lugares diferentes.



Giovanni Bellini - por volta de 1480Djanira da Motta e Silva (1914 - 1979)



1886 - 1973



Abapuru 1929
aba - homem

puru - que come



O mamoeiro 1925



EFCB
Estrada de ferro central do Barsil



São Paulo



Operários 1933









 




