ARTE – PROJETO/2018 – professora: Gislaine Fonseca 

III MOSTRA “DOM” DE FOTOGRAFIA

Nome: _____________________________________ ____ º ano Data:
/
Tema da exposição: “POR UM MUNDO MELHOR ”
 Alunos do 3º ao 5º ano: trazer um EVA branco; foto revelada em papel fotográfico
(em loja especializada) tamanho 15cm x 20cm – com fita dupla face em toda lateral
da parte atrás da imagem; etiqueta preenchida corretamente.
 Alunos do 6º ao 9º ano: trazer um EVA preto; foto revelada em papel fotográfico
(em loja especializada) tamanho 15cm x 20cm – com fita dupla face em toda lateral
da parte atrás da imagem; etiqueta preenchida corretamente.

/

*Os alunos vão criar suas próprias imagens – trabalho de autoria e fotografia inéditas!!!
**Sugestões para inspiração: tudo que remeta ao tema da Exposição “POR UM MUNDO MELHOR”
***Serão aceitas imagens somente fotografadas no território de São João da Boa Vista.

Entregar até dia:

/

/

Etiqueta: (recortar) – também colocar fita dupla face na lateral toda, na parte atrás.
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INFORMAÇÕES E REGRAS:
 O projeto é a continuidade do trabalho iniciado em 2016.
 A ideia surgiu pela professora de Arte, Gislaine Fonseca, por sua união de experiências
pessoais através do assunto, no âmbito da educação, da fotografia e das artes visuais.
 É uma reunião de fotografias produzidas pelos alunos, do 3º ao 9º ano, homenageando e
registrando a cidade de São João da Boa Vista.
 Realizado na matéria de Arte e contando com a interdisciplinaridade de outras matérias.
 O tema deste ano será “POR UM MUNDO MELHOR”.
 Ampliando os conhecimentos sobre Fotografia, em todas as etapas, finalizando com a
divulgação da mostra e a Exposição fotográfica do colégio.
 Incentivar os alunos a explorar o tema de todas as maneiras, a percorrerem dos lugares
mais comuns aos mais inusitados, a prestarem mais atenção à cidade e a compartilharem
suas visões através de fotos.
 Devido às várias possibilidades e etapas, os pais podem e devem auxiliar e apoiar os
alunos/filhos.
 O projeto tem como objetivo continuar com a tradição no colégio, além de desenvolver
práticas que favoreçam a experiência de ver com atenção, registrar, sensibilizar o olhar.
 A proposta visa também à produção de imagens fotográficas pelas crianças a partir de
técnicas e materiais diversos, investigando as possibilidades dos materiais e
redescobrindo seu espaço cotidiano.
 Este projeto ocorrerá no Colégio Dom Bosco e a prática será realizada no município de São
João da Boa Vista – SP.
 Pretende montar uma exposição com 1 (uma) fotografia escolhida e enviada pelo aluno, de
acordo com as regras deste projeto:
 Fotografia revelada em papel fotográfico – em loja especializada.

 Deve colocar fita dupla face em todas as laterais da parte de trás das fotografias.
 Preencher (caneta preta) uma etiqueta (entregue para o aluno) com todos os dados
e também colocar fita dupla face na parte de trás da etiqueta.
 Tamanho da fotografia: 15cm x 20cm
 Pode ser colorida, preto e branco, sépia, monocromática etc.
 Cada aluno apresentará uma fotografia inédita, que será exposta e dentre todas,
escolhidas três; poderão usar o recurso tecnológico de celulares, câmeras digitais
e programas de edição de imagens.
 Será considerado somente fotografias produzidas por eles.
 Alunos do 3º ao 5º ano: trazer um EVA branco
 Alunos do 6º ao 9º ano: trazer um EVA preto
 Poderão fazer uso de tecnologia como ferramenta pedagógica utilizando recursos gráficos
e programas de edição, além de leitura, interpretação e discussão das fotos.
 Se houver pessoas na imagem, favor retirar a folha com a secretária do colégio: DIREITO
DE IMAGEM. Preencher com os dados da pessoa que foi fotografada.
 Em 2019, teremos a IV MOSTRA “DOM” DE FOTOGRAFIA.

 ENTREGA DOS TRABALHOS:
 3ºANO: ATÉ DIA 02 DE OUTUBRO
 4ºANO: ATÉ DIA 04 DE OUTUBRO
 5ºANO: ATÉ DIA 04 DE OUTUBRO
 6ºANO: ATÉ DIA 02 DE OUTUBRO
 7ºANO: ATÉ DIA 02 DE OUTUBRO
 8ºANO: ATÉ DIA 02 DE OUTUBRO
 9ºANO: ATÉ DIA 02 DE OUTUBRO

