
 

 

 
Colégio Pedro II - Campus Humaitá II 

 

 

9º ANO 

Semana 4: 

14/10 a 21/10 

 

PROJETO PEDAGÓGICO DE 

ACOLHIMENTO 
DISCIPLINAS: Artes Visuais, Ciências, Desenho.  
 

 

Resumo das Tarefas da Semana 

 O que fazer? Como enviar? 
 

1 

 

ARTES VISUAIS: Autorretrato 

 

Moodle 

 

 

2 

 

 

CIÊNCIAS: Uma breve história das vacinas 

 

Moodle 

ou site 

 

3 
DESENHO: Onde vejo desenho? 

Produção livre a partir do vídeo produzido pelo 

departamento.  

https://ead.cp2.g12.br/course/view.php?id=21

07&section=1 

 

Moodle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ead.cp2.g12.br/course/view.php?id=2107&section=22
https://sites.google.com/view/umabrevehistriadasvacinas/in%C3%ADcio
https://ead.cp2.g12.br/course/view.php?id=2107&section=1
https://ead.cp2.g12.br/course/view.php?id=2107&section=1


 

TAREFA 1: Artes Visuais 

 
“A arte é necessária para que o homem se torne capaz  

de conhecer e mudar o mundo. Mas a arte também é  

necessária em virtude da magia que lhe é inerente.”  

Ernest Fischer, 1959.  
 

Olá, turma!  

A Equipe de Artes Visuais do Campus Humaitá II indica que esta proposta visual seja realizada 

por todos os alunos do 6º ano ao 1º ano do Ensino Médio, em virtude do momento que estamos 

vivendo.  

 
Muitos de vocês não tiveram contato conosco e com a própria turma. Outros tiveram um 

encontro muito rápido. Os que convivem há anos podem ter passado por alguma transformação 

que não é do conhecimento dos amigos, por causa do afastamento social.  

Pensamos em um trabalho que apresentasse uns aos outros. Por isso, vamos criar um 

Autorretrato, ou seja, uma imagem de si mesmo.  

 

Deixe a mente ser levada pelas ideias que possam surgir sobre o assunto. Para ajudar, 

selecionamos alguns autorretratos feitos por artistas com técnicas e materiais diferentes.  

Agora, mãos à obra. Use a sua criatividade! Você pode usar o material que quiser e que esteja 

disponível (por exemplo: lápis de cor, hidrocor, câmera do celular, papéis variados, e outros). 

Aproveite para explorar as coisas que estão na sua casa. É uma oportunidade diferente. O mais 

importante é que remeta ao seu jeito de ser.  

 

 
Rembrandt  

Autorretrato,1660.  

 
Frida Kahlo  

Autorretrato,1938.  



 
Vik Muniz  

Autorretrato,2009.  

 

 

Não vemos a hora do nosso primeiro encontro através do seu autorretrato. 

Mesmo que a gente já tenha se conhecido, vamos adorar rever vocês. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TAREFA 2: Ciências 

 

Olá, pessoal! 

 

Nessa atividade a gente vai falar sobre “Uma breve história das vacinas”. Você 

pode fazê-la diretamente na pasta da disciplina no Moodle, mas, se preferir, 

pode realizar também pelo site: 

https://sites.google.com/view/umabrevehistriadasvacinas/in%C3%ADcio 

 

Leia o material atentamente, ouça o episódio do podcast e faça as atividades em 

seguida. 

 

Bons estudos! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ead.cp2.g12.br/course/view.php?id=2107&section=22
https://sites.google.com/view/umabrevehistriadasvacinas/in%C3%ADcio


TAREFA 3: Desenho 

 

Olá pessoal, tudo bem?  

Esperamos que sim!  

Saudades de estarmos juntos. Por enquanto nos vemos por aqui, até o dia que estaremos 

juntos de novo em segurança. Espero que você aproveite muito as atividades que estamos 

criando para esse espaço.  

Desde o instante em que nascemos, começamos nossa trajetória em um mundo repleto 

de formas, cheiros e sons que serão experimentados de diferentes maneiras. Nossas vivências, 

repletas de múltiplas experiencias, construções com o espaço físico e social - individuais e 

coletivas - criarão nossos repertórios de como interpretamos o mundo. 

A Geometria faz parte de nosso repertório de formas. Está presente em quase tudo que 

vemos e tocamos. Foi através da geometria que os povos mais antigos organizaram formas de 

interpretar o mundo. Simplificando formas naturais em linhas simples, buscando uma ordem 

geométrica e matemática nos padrões que encontrava ao seu redor: a espiral do caracol, um 

ramo de folhas, o crescimento de pétalas, a distribuição de pesos de uma árvore. Desde sempre 

o homem buscou na natureza soluções para construir seu mundo. 

        Partimos deste lugar, de experiências com formas geométricas, para te convidar a 

vivenciar a geometria com outros olhos. O desenho é a base para qualquer projeto, mesmo os 

escritos. Letras são formas desenhadas que agrupadas criam suas narrativas. O esboço de uma 

cadeira, o risco em uma tela antes da tinta, o risco em um tecido para uma roupa. Tiramos do 

mundo das ideias imagens e transformamos em algo que pode ser compartilhado em uma folha 

de papel.  

Entendeu ou quer que eu desenhe? 

Bora desenhar, criar e construir através do Desenho? 

  

O departamento de Desenho produziu um vídeo com uma proposta a ser realizada por 

todos os alunos do 6º ano ao 2º ano do Ensino Médio. O roteiro é para ajudá-los na compreensão 

da proposta de atividade.  

 

Você pode acessar o vídeo em:  

https://www.youtube.com/watch?v=s9ruUw7e5Cc&feature=emb_err_woyt  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=s9ruUw7e5Cc&feature=emb_err_woyt


ROTEIRO 

  

Onde eu vejo Desenho? 

  

“Feche os olhos. Antes de abri-los, procure 

ignorar tudo o que é da natureza: pessoas, 

árvores, paisagens, etc. Pronto! Pode abri-los. 

Tudo o que vê à sua frente é Desenho. Por trás 

do mais simples objeto à mais complexa máquina 

digital (...)”  

LANES, Eduardo José. [1] 

¨ Justificativa e Proposta: 

A disciplina Desenho tem por objetivo geral propiciar a aquisição de conhecimentos que 

capacitem o educando a comunicar-se através das representações gráficas, bem como a 

desenvolver o raciocínio lógico, a visão espacial, as habilidades manuais, a atenção e a 

concentração, entre outras habilidades. 

Esse projeto possui o intuito de estimular a acuidade visual dos alunos, propondo que explorem 

diversas linguagens artísticas com a produção de vídeos, textos, fotos ou desenhos.  Desse 

modo, para auxiliar o desenvolvimento desse projeto e exemplificar um tipo de produto que 

pode enquadrar-se nessa proposta, os professores do Departamento de Desenho do Colégio 

Pedro II elaboraram o vídeo “Onde eu vejo Desenho”, como resultado da soma do trabalho em 

equipe. O vídeo será disponibilizado para os alunos conjuntamente com esta proposta de 

trabalho. 

  

¨ Objetivo:  

· Demonstrar a criatividade na produção de vídeos, textos, fotos ou desenhos, com base na 

correlação do seu dia a dia com o Desenho. 

· Desenvolver a acuidade visual; a coordenação motora; o raciocínio gráfico; a representação 

espacial; a criatividade; a imaginação e o estilo pessoal de expressão artística. 

· Expressar, por meio de atividades gráficas, as diferentes formas observadas no mundo 

físico. 

  

¨ Materiais (a critério do aluno): 

· Instrumentos de desenho; 



· papel;  

· celular (para filmar ou fotografar); 

· softwares (de domínio do aluno); 

· materiais para colorir (lápis de cor, canetinha, etc). 

  

¨ Desenvolvimento e orientações para o trabalho: 

· O trabalho deverá ser apresentado por meio de vídeos, textos, fotos ou desenhos. Um 

produto que “responda” de algum modo a questão: ONDE VOCÊ VÊ DESENHO?  

· Etapas para o desenvolvimento do projeto: 

1ª – Pesquisa (Moodle, sites e blogs). 

2ª - Orientação do professor (vídeo “Onde eu Vejo Desenho”). 

3ª - Consulta ao professor (dúvidas - Moodle). 

4ª - Elaboração (LIVRE). 

5ª – Entrega: Moodle 

Finalização - Todos os trabalhos recebidos serão apresentados / expostos posteriormente. 

  

 

[1] LANES, Eduardo José. Trecho da apresentação das apostilas de Desenho do Colégio Pedro II. 

  

 


