ARTE RUPESTRE
Olá pessoal.
Neste bimestre começamos a falar sobre Arte Rupestre. Antes de falar sobre a
aula de hoje, entrem primeiro neste site (clique aqui) para relembrar sobre o
que falamos em sala de aula e também visualizar melhor as imagens que
mostrei no quadro.
Começamos o ano fazendo registros com giz na parede. Como vocês estão em
casa e a ideia da arte rupestre é usar materiais da natureza, vou passar duas
atividades práticas para vocês e mais uma (atividade 3) para vocês escreverem.
Se puderem fazer as duas práticas, ótimo. Se não puder, escolha aquela que
pedir os materiais que você tiver em casa. NÃO SAIA DE CASA PARA
COMPRAR!! No fnal, fotografe e envie por email
(mariananobre.cunha@yahoo.com.br), pelo Instagram (@fatos.arte) ou pelo
Facebook (Mariana Nobre).
ATIVIDADE 1
ESCOLHA A OPÇÃO QUE MELHOR SE ENCAIXE NA SUA REALIDADE. TEM PARA
TODOS OS BOLSOS E CONDIÇÕES.
OPÇÃO I
A) Faça uma massinha de modelar caseira seguindo a receita abaixo:






1/4 xícara de sal refnado;
1 xícara de farinha de trigo branca (Atenção: sem fermento!);
Meia xícara de água;
1 colher de chá de óleo de cozinha;
Como fazer: em uma tigela e usando uma colher, misture o sal, a farinha
e o óleo. Acrescente a água aos poucos. Com as mãos, amasse a mistura
até não fcar mais grudenta. A massa deve fcar lisa, sem gruminhos de
farinha. Se quiser guardar, deixe num potinho plástico bem fechado e na
geladeira.

B) Faça esculturas de ANIMAIS SELVAGENS BRASILEIROS!

OU
OPÇÃO II
A) Faça suco de beterra; suco de couve ou peça para alguém fazer um café.

B) Use esse líquido como tinta aquarela e em uma folha de papel (qualquer
uma) faça uma pintura com os temas da Arte Rupestre.

OU
OPÇÃO III
Faça uma ilustração em papel (qualquer um) a lápis ou caneta com o tema:
animais brasileiros selvagens e onde vivem. Pesquise no Google para encontrar
imagens para inspiração!!!
ATIVIDADE 2
Nós começamos a falar sobre o Sítio Arqueológico Serra da Capivara, que fca
lá no Piauí. Pesquise na internet os nomes de outros sítios arqueológicos de
ARTE RUPESTRE (!!!!) pelo mundo e escreva nos comentários aqui desse post,
logo aqui embaixo. Não esqueça de anotar nome completo e turma!!

Sítio : Toca da Entrada do Baaxãoo da Vaca – Serrra da Capixaara – PI Fonter:
httpi://www.globalrockart2009.ab-arterrppiersttrer.org.br/arterrppiersttrer.astpi

Material produzido pela profª Mariana Nobre (Artes Visuais).
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