
  

 

Há um espaço aberto para você!!! Sim, o projeto “CONSTELAÇÕES AFETIVAS CP2” 

chegou e deseja abrir amplo canal de comunicação com a comunidade escolar, 

envolvendo a CRIATIVIDADE dos estudantes do Colégio Pedro II, por meio de 

diversas EXPRESSÕES ARTÍSTICAS. 

A ideia deste espaço é celebrar o [re]encontro das sociabilidades por meio das 

VISUALIDADES, mediante a exposição de IMAGENS e de TRABALHOS AUTORAIS em 

uma ampla GALERIA VIRTUAL nutrida pelo protagonismo discente. Este mural 

interativo deverá ser disponibilizado em breve, oportunizando conexão permanente 

com os multiversos e realidades subjetivas dos educandos, que assim desejarem se 

manifestar artisticamente. 

As “Constelações Afetivas CP2” deseja se articular, buscando acolher, entender e 

refletir sobre o momento que estamos vivemos, visando a reintegração social do 

ambiente escolar. De modo afetivo, sublinha a valorização dos seguintes eixos: 

Escuta/ Expressividade/ Ludicidade/ Corporeidade/ Memória/ Espacialidade. 

Assim, convidamos a tod@s estudantes intessad@s que queiram participar, a enviar 

suas imagens (sem prazo determinado/ em fluxo contínuo) para o e-mail: 

constelacoes_afetivas@cp2.g12.br. Os trabalhos devem ser produzidos em formato 

digital ou digitalizados após sua realização, em livre escolha de materiais. São bem-

vindos: desenhos, releituras artísticas, pinturas, memes, colagens, fotografias, 

quadrinhos e outras formas de expressão visual. “O céu é o limite”, portanto, todas as 

técnicas mistas ou não, coloridas ou em preto em branco, serão aceitas.  

O projeto se abre para todas as séries/ turmas do ensino fundamental e a todas 

turmas do Ensino Médio integrado, regular e Proeja, podendo-se entrar em conexão 

com outros campi e segmentos do colégio, integrando trabalhos de Artes entre 

Pedrinho e Pedrão, além de poder englobar trabalhos com direcionamentos 

artísticos das pós-graduações do Colégio Pedro II. 
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Tod@s estão convidados a participar, essa “Via láctea” também é sua! 

TEMAS SUGERIDOS: 
 

1. TEMA LIVRE 
2. SENTIMENTOS/ EXPRESSIVIDADE EM TEMPOS DE QUARENTENA 
3. MEMÓRIA CP2 
4. O CP2 QUE QUEREMOS E DESEJAMOS * 

*Aberta aos grêmios e em conexão com o SOEP (Setor de Orientação Educacional e Pedagógica) 

 

LINGUAGENS ARTÍSTICAS SUGERIDAS INICIALMENTE: 
 

1. FOTOGRAFIA DIGITAL (COLORIDA OU PRETO E BRANCA/ PB, OU POR FILTRO) 
2. DESENHO/ ILUSTRAÇÃO DIGITAL (COLORIDA OU PRETO E BRANCA/ PB) 
3. DESENHO/ ILUSTRAÇÃO COM MATERIAIS ARTÍSTICOS TRADICIONAIS (DE ACORDO AS 

RECOMENDAÇÕES, REGRAS E CUIDADOS DE USO, DEFINIDOS PELOS PROTOCOLOS SANITÁRIOS)  
4. OUTRAS PROPOSTAS DE LINGUAGENS/ EXPRESSÕES ARTISTÍSTICAS... 

(MEMES, COLAGEM, RELEITURAS, HISTÓRIA EM QUADRINHOS, ESCULTURA, 
CHARGE, CARTUM, PINTURA, TECNICA MISTA, LINGUAGENS HÍBRIDAS, ETC...) 
 

PARA O ENVIO: FOTOGRAFAR/ DIGITALIZAR/ SALVAR A IMAGEM EM FORMATO JPEG EM RESOLUÇÃO DE 200 DPI. 
 

AS IMAGENS ENVIADAS DEVEM CONTER OS SEGUINTES DADOS: 
(fundamentais para a interação e organização curatorial da galeria virtual) 
 
Autoria - nome do(a) estudante  
Título da imagem - nome do trabalho dado pela(o) estudante (OPCIONAL) 
Técnica/ linguagem: (OPCIONAL) 
Campus/ segmento/ série/ turma do estudante – Exemplo: CEENI/ 8º. ANO/ 802 
 

 

OBJETIVO DO PROJETO 

Promover o ACOLHIMENTO EMOCIONAL por meio da EXPRESSÃO VISUAL dos estudantes, 

VALORIZANDO a subjetividade artística discente, seus saberes cotidianos/ interesses/ repertórios, 

incorporando, na sequência, outras expressões poéticas e ou/ hibridas, de modo a estabelecer uma 

ampliação da ideia de “Constelações Afetivas CP2”. 

CONTEXTO 

As “Constelações Afetivas CP2”, surge como desdobramento do GT de Protocolos 

Sanitários, Pedagógicos e de Acolhimento do Campus Engenho Novo II do Colégio Pedro II, 

em conexão com a equipe de Artes Visuais, o SOEP e outras disciplinas interessadas, 

estimulando interdisciplinaridades, mantendo diálogo fértil com o Instituto Municipal Nise 

da Silveira (IMNS), se anunciado aqui, em uma iniciativa convergente, envolvendo SAÚDE e 

EDUCAÇÃO. 

ENVIO DE IMAGENS PARA: constelacoes_afetivas@cp2.g12.br 
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