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NOME:                                                                                                          TURMA:                

 

 

 
 

Capítulo 8 – Renascimento na Alemanha e nos Países Baixos (Graça Proença. Descobrindo a História da Arte.)  

2ª Atividade prática do 4º período – Realidade x Imaginação 

 

2ª Atividade prática – Realidade x Imaginação 

 

Cada aluno deverá elaborar, em uma única folha Canson A4, uma composição visual contendo duas cenas representativas. 
A primeira cena a ser criada deverá representar uma cena real do ano de 2021. A segunda cena deverá conter uma cena 
imaginária de 2022 (O que você acredita, no seu imaginário, que fará em 2022?). 

 

A composição deverá seguir os seguintes critérios abaixo descritos. 

 
a) Folha Canson A4 – Elaborar um desenho figurativo. A folha deverá ser dividida em duas partes, por meio da diagonal do 

retângulo (folha Canson A4). Utilize a régua para traçá-la. 

 
 
 

 
 

b) Técnica: lápis de cor, tinta ou caneta hidrocor. 

c)  A figura e o fundo deverão ser trabalhados. 

d) A composição não poderá conter palavras e/ou frases. 

e) Harmonia cromática: policromia. 
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 Matutino 
 Vespertino 

 

Cena real – 2021 

Cena imaginária – 2022 
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As datas para a entrega serão estipuladas e agendadas pelo professor. 

 

O trabalho deverá ser apresentado em sala, on-line e/ou encaminhado para o e-mail dos professores. 

 

Professor Unidades e-mail 

Bianca Cruz 910 Norte/912 Sul bianca.cruz@sigmadf.com.br 

Adriana Prado Águas Claras/912 Sul adriana.prado@sigmadf.com.br 

Lysianne Autran Águas Claras/912 Sul lysianne.louise@sigmadf.com.br 

Luiz Alcantara 606 Norte/912 Sul luiz.junior@sigmadf.com.br 

 

Observações 

1. Não é imperativo que as informações sejam inseridas nas tabelas. Elas são apenas marcações.  

Caso tenha dificuldade por qualquer motivo, deixe apenas o número e o nome. 

2. Se não for usar a tabela II e/ou a IV, não apague. 

3. Sugestão: no item II, procure usar no máximo duas ou três indicações. 

4. No item IV, ao indicar filme ou livro, é interessante que se tenha uma sinopse. Se for um site, uma breve explicação 

sobre ele. Isso estimula o aluno a ver, ler, pesquisar. 

5. Em Ano/Série, apague a palavra que não corresponder ao segmento do material. Se for turma do EF-af, apague 

“Série”; se for do EM, apague “Ano”. 

6. Frente – indica a divisão da matéria, conforme consta do documento sobre como nomear os arquivos. Pode ser 

número, ou número/letra, ou nome, e há matérias/séries que não se dividem em Frentes. 

7. Fonte e corpo: usar cambria – 10 nas tabelas. Apenas na tabela “Gabarito”, usar cambria – 9. 

8. No item III (Tarefas), escreva o seguinte, como último tópico, se houver questões no Plurall para o aluno resolver: 

 
Atividade Plurall  

Agora, você terá de resolver exercícios deste conteúdo na plataforma Plurall. Você terá uma semana para resolvê-
los. Acesse-os e bom trabalho! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentado [R1]: Estas observações são para os professores, 
certo? Rever. 

Comentado [R2]: Confirmar se é para constar mesmo. 
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