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ARTE EM NOVOS LUGARES | PINTURA VIRTUAL
TRABALHOS DE: LUIS FELIPE COELHO (ACIMA À ESQUERDA)
MARIANA ASSIS (ACIMA) MARCELA GOMES (À ESQUERDA)
CAROLINA MOREIRA E HELENA FLEXA RIBEIRO (ABAIXO)

CULTURA, ARTE E INFORMAÇÃO
NO CAI NESSA 2020

O

CAI Nessa 2020 aconteceu de 15 a 17 de julho,
envolvendo alunos do 8° ano ao Ensino Médio
em atividades ligadas à Cultura, Arte e Informação.
O evento anual possibilita a criação e a exibição de
trabalhos através de uma linguagem artística, motivando a criatividade e o talento.
O projeto “Arte em Novos Lugares”, proposto pela
Profª Lisiane Bacelar, Coordenadora de Arte, trouxe
uma reflexão sobre arte, tempo e lugar. A finalidade foi
ressignificar a nossa própria morada, transformando
a tradicional “Arte nos Muros”, que acontecia nos

espaços do Colégio Andrews, em “Arte em Novos Lugares” – lugares simbólicos. “Entendemos que devemos
prosseguir e vivenciar essa nova vida em quarentena.
Nossa casa vira nosso suporte artístico, nosso palco,
nosso ateliê”, observa Lisiane.
A ideia foi inovar e sugerir outras formas para o
fazer artístico, proporcionando novas maneiras de
expressão através de diversas linguagens da arte: pinturas, desenhos, fotografias, esquetes, performances,
vídeos, instalações, esculturas. Todas as produções não
fotográficas foram registradas através da fotografia.
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VÍDEO DOS ALUNOS: ARIANE
LIRA, BEATRIZ SOUSA, CECÍLIA
FARIAS, JOANA TAVARES, JÚLIA
RODRIGUES E KAROLINE LIMA
TURMA 102

VÍDEO DOS ALUNOS: JOÃO
VICTOR BITTENCOURT, GUILHERME
SPALDING, PEDRO BASTO, VITOR
ALMEIDA, HELENA CARVALHO E
MILA OIAMORÉ - TURMA 101

VÍDEO DOS ALUNOS: CAROLINA
SALLABERRY, JULIA TROCOLLI,
HENRIQUE MANHAES, JOÃO
FREDERICO E JULIA BICHARA
TURMA 101

NICHOLAS GOMLEVSKY - 3ª SÉRIE

GUILHERME DE ALMEIDA - 8º ANO

MANUELA RANGEL KROFF - 8º ANO

A

VÍDEOS E MÚSICA EM OUTROS LUGARES

s turmas da 1ª série produziram vídeos, com duração entre 2 e 5 minutos, abordando os subtemas
ligados ao Tema do Ano “Como construímos nosso(s)
lugar(es)?”. O projeto, que foi reformulado para o
contexto das atividades remotas, reuniu as disciplinas
Português, Literatura, Redação e Arte, com o objetivo
de proporcionar ao aluno uma reflexão sobre o acesso
a informações no mundo atual, a veracidade delas e
suas consequências. Os trabalhos foram produzidos e
apresentados à distância.
A intenção da proposta foi orientar os alunos a
compreenderem o conceito de lugar, externo e interno,
em diversas perspectivas. Desse modo, foi incentivada a
reflexão sobre fenômenos políticos, econômicos, sociais
e culturais, por meio das profundas transformações vividas nos espaços, sejam exteriores ou interiores. Entre as
competências abarcadas está a de valorizar e utilizar os
conhecimentos construídos sobre o mundo físico, social,
cultural e digital para entender e explicar a realidade,
continuar aprendendo e colaborar para a construção de
uma sociedade justa, democrática e inclusiva.

Os alunos realizaram vídeos sobre os subtemas
“O que é estar só?”, “Quem sou eu dentro desse território?”, “Eu e a cidade: como eu a vejo?”, “Eu sou cidadão?”, “Casa, oikos: qual é o meu lugar?” e “O concreto
e a vida: o que é o progresso para mim?”.
O resultado dos trabalhos foi avaliado de acordo
com critérios como: autoria e criatividade, conteúdo,
coerência com o Tema do Ano, edição e arte, processo
de elaboração de trabalho, defesa oral, capacidade de
síntese e capacidade argumentativa.
APRESENTAÇÃO DE BANDAS
Para manter a tradição, as apresentações artísticas
dos alunos fecharam a programação na sexta-feira com
muita música. Este ano, devido ao distanciamento social, o show, que costuma ser ao vivo no Campão do
Colégio, aconteceu no ambiente virtual. A participação
foi opcional e aberta a alunos do 6º ano à 3ª série.
Cada aluno gravou sua parte em casa e o vídeo completo
foi publicado no canal do youtube do Grêmio e na Sala
de Aula Google. Uma versão reduzida está disponível no
Instagram do Grêmio.
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