
  
  
Comunicado 29/2019 
 

Belo Horizonte, 04 de abril de 2019. 
 
 

A disciplina Artes já está utilizando a plataforma Google Sala de aula para disponibilizar              
conteúdos e atividades. Convido-os a acessarem as salas virtuais para conhecerem a plataforma             
e se inteirar dos conteúdos da disciplina. 
 
Para este primeiro trimestre temos duas atividades que devem ser feitas nas salas de aula               
virtuais. Porém, como afirmamos no comunicado anterior, qualquer dificuldade de acesso à            
internet não prejudicará os alunos e eles poderão entregar os trabalhos por escrito, de modo               
tradicional, segundo o modelo para trabalhos adotados pela escola. 
 
As atividades são: 
 

Pesquisa Sobre Abstracionismo: 
1 - Definir o termo Abstração. 
2 - Definir o termo Abstracionismo. 
3 - escolher três obras de arte abstratas e apresentar suas reproduções (impressão ou xerox,               
pode ser em preto e branco). 
4 - Explicar porque escolheu cada uma das obras de arte. 
 

Portfólio Comentado: 
1 - Escrever uma pequena autobiografia, ilustrada por uma foto. 
2- colar reproduções (impressão ou xerox, pode ser em preto e branco). dos trabalhos realizados               
no trimestre, com pequenas explicações sobre o processo de produção de cada uma deles. 
 
Os trabalhos podem ser apresentados até o dia 03 de maio. 
 
IMPORTANTE: Os alunos que realizaram a atividade na google sala de aula não precisam fazer               
novamente o trabalho, de modo tradicional. 
 
Atenciosamente,  
 
Luiz Eduardo Bernardes, Prof. de Artes. 
 
 
 
 
Responsável ciente: ________________________________________________-_____/04/2019. 
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