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Atividade remota de acolhimento 

 
 

  

  

 
 

“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 (...)”  
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  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 deverá ser feita na plataforma utilizada pelo seu respectivo Campus. 

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

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

Essa atividade é individual ou em grupo. 

Título: Onde eu vejo Desenho 

Entrega na plataforma utilizada pelo seu 

respectivo Campus. 

 


