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Produção artística - concurso de desenho

Nadine Pereira Igisck
CONTEXTUALIZAÇÃO

Observamos  no  decorrer  da  história  da  humanidade  que  há  uma  intrínseca

relação entre ser humano e o meio natural que o cerca, a história mostra que o homem

fez da natureza sua habitação e subsistência, no entanto, com o passar dos séculos esta

relação pacífica foi rompida com o nascimento das novas formas de organização social,

a busca incessante pela dominação econômica e pela produção em larga escala, somada

ao elevado nível de crescimento populacional, produziu uma enorme devastação dos

recursos naturais. Chamar a atenção do ser humano para a preservação da natureza,

nascentes, pontos turísticos, cachoeiras e rios. Com esse intuito foi proposto aos alunos

da  Escola  Carlota  Vieira  da  Cunha  o  projeto  “Desenho  do  Meio  Ambiente”.  Cujo

objetivo central foi resgatar a preservação do meio ambiente, oportunizar a descoberta

de  novos  artistas,  e  dar  liberdade  de  criatividade  e  pesquisa.  De  acordo  com  o

regulamento os trabalhos foram feitos através de desenhos livres, e a pontuação contou

com a criatividade, desenvoltura e estética dos desenhos. 

HABILIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS
-Desenvolver uma competição saudável;

-Estimular os educandos ao pensamento crítico.

CONHECIMENTOS MOBILIZADOS

- Incentivar os discentes a preservar o meio ambiente.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Os alunos foram convidados a participarem da intervenção confeccionando um

desenho com o tema “Preservando e cultivando boas ideias - Meio Ambiente”, teve o

intuito de resgatar a preservação do meio ambiente, oportunizar a descoberta de novos

artistas,  e  dar  liberdade  de  criatividade  e  pesquisa.  Posteriormente  a  confecção dos

desenhos, os mesmos serão avaliados onde um sairá vencedor e pintará seu desenho no

muro da escola.

REGISTRO DA INTERVENÇÃO  

Obs.: As fotos registradas dessa intervenção estão disponíveis em anexos.

AVALIAÇÃO



   Será realizada através da votação da comissão organizadora, onde o desenho

escolhido deve atender a proposta do concurso.

REFERÊNCIAS
Cultura Mix. Disponível em: <http://meioambiente.culturamix.com/natureza/tudo-
sobre-meio-ambiente> Acesso em: 28 junho 2017.

Notícia:

Produção artística - Concurso de desenho

Nadine Igisck

Iniciando o mês de Junho os alunos ...na Escola Carlota Vieira da Cunha os

alunos foram convidados a participarem da intervenção confeccionando um desenho

com o tema “Preservando e cultivando boas ideias - Meio Ambiente”. Chamar a atenção

do ser humano para a preservação da natureza, nascentes, pontos turísticos, cachoeiras e

rios. Cujo objetivo central foi resgatar a preservação do meio ambiente, oportunizar a

descoberta de novos artistas, e dar liberdade de criatividade e pesquisa. De acordo com

o regulamento  os  trabalhos  foram feitos  através  de  desenhos  livres,  e  a  pontuação

contou com a criatividade, desenvoltura e estética dos desenhos. Após a confecção dos

desenhos, os mesmos foram avaliados onde o vencedor irá pintar seu desenho no muro

da escola.

Figura 1: Produção artística vencedora do concurso de desenho, foi
produzido pela aluna Marcele do 9º ano- manhã.
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