
  
 
                                                                            Comunicado 
046/2017 

Curso extracurricular de Arte 
Ensino Médio 

Campinas, 27 de abril de 2017 

 
 

Prezados pais e responsáveis, 
  
Com o objetivo de promover a continuidade do ensino e aprendizagem de Arte para alunos do                
Ensino Médio, a equipe pedagógica do Rio Branco desenvolveu um curso extracurricular que             
visa ampliar discussões conceituais, metodológicas e procedimentais da História e da Teoria           
da Arte nas linguagens das Artes Visuais, Artes Cênicas e Artes Tecnológicas. 
  
O curso será organizado em aulas presenciais, teóricas e práticas, com professores            
específicos para cada uma das linguagens artísticas acima mencionadas e tendo como eixo            
reflexivo e de ação prática a ARTE HÍBRIDA. 
  
Os encontros serão semanais, com aulas duplas, às quinta-feiras, das 14h às 15h30 (para as               
aulas de Artes visuais e Arte tecnologia) e das 14h45 às 16h15 (para as aulas de Artes                
Cênicas). 

 

 
 
*25/05 - Aula Inaugural - presença dos professores de Artes visuais, Artes Cênicas e Arte               
tecnologia: As linguagens artísticas e suas estruturas compositivas. 
  
Confira abaixo o conteúdo de Arte Tecnologia - Prof. Kleiner Geraldi 

● A Ação / tempo / espaço: Capturar uma imagem 
● A fotografia e sua possibilidade de movimento. O cinema e sua possibilidade            

instantânea. 
● A animação como território entre a Fotografia, o Cinema e a Música. 
● Arte híbrida. A pós fotografia, o pós cinema e a paisagem sonora. 
● Arte híbrida. Novos desafio e o surgimento de novas linguagens. 
● O cinema como confluência de todas as artes - a ideia de arte total. Os dispositivos                

cinematográficos como roteiro de trabalho. 
● Produção audiovisual. 
● Pós Produção. 

  
Confira abaixo o conteúdo de Artes Visuais - Prof. Rosmary Silva 

● Olhar do fotógrafo – olhar sensível / poético - o foco, “A espontaneidade na disciplina               
e a disciplina na espontaneidade.” 

● Foto ARTE – decisão, escolha, intencionalidade...provocação... “o revelador em algo          
banal”. 
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● Leitura do espaço existente e a leitura das realidades “possíveis” no mesmo espaço / o               
espaço do imaginário / do fantástico - FOTO ARTE contemporânea (Alexandre Orion /             
Roberta Carvalho. 

● Registro - temporalidade e atemporalidade da Arte. Multilinguagens, intervenção         
urbana, vídeo mapping, um novo contexto ou redimensionamento da foto tirada. 

● Elaboração do projeto de leitura / releitura e intervenção na imagem fotográfica. 
● Produção prática: releitura e intervenção na imagem fotográfica. Diferentes         

possibilidades, recursos e materiais necessários. 
● Produção prática 
● Montagem final - ensaio. 

  
Confira abaixo o conteúdo de Artes Cênicas - Profº Christian Schlosser 

● Quem sou e quem somos? descobrindo nossa identidade. Jogos de Socialização           
individuais e em grupo. 

● Aquecimento sensorial. Apreendendo o Mundo. 
● Treinamento sensorial. Como “vemos o nosso mundo e o mundo dos outros”. 
● O corpo fala. Partes e o Todo na comunicação corporal. 
● Interações e improvisações que mostram a comunicação corporal (Mímica , Dança,           

Pantomima). 
● O Conflito. Drama. 
● Jogo cênico - Problemas dramáticos. 
● Roteiro: Redigir um caminho de Ações Cênicas. Ações e reflexões. Diálogo verbais e             

não verbais. 
● Sensações. Muito mais do que olhar. 
● Introdução a  Arte da Performance. 
● Reorganizar os temas. Materiais na mesa. Compreender a execução e ensaiar o            

HÍBRIDO. Cenário, adereços, figurino, maquiagem, sonoplastia, projeções. 
  
O produto final do curso será uma apresentação de linguagem artística híbrida, construída pelos              
alunos durante as aulas. 
  
Investimento: 4x de R$125,00, com material incluso 
Número mínimo: 15 alunos 
Inscrições: 02 a 22 de maio, na área restrita do site www.riobranco.org.br 
  
Caso tenham dúvidas e necessitem de mais informações, estamos à disposição. 
  
Atenciosamente, 
  
Equipe Pedagógica 
Ensino Médio 
 

https://www.riobranco.org.br/



