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 3.º ciclo 

 
 
 
 
 Nesta atividade, os alunos vão escolher uma imagem e reproduzi-la usando diferentes técnicas de 

pintura. Os alunos vão aprender a desenhar, usando técnicas variadas, ao mesmo tempo que estudam 
as diferenças de estilo na arte. Desenvolvem também a capacidade de trabalhar de forma 
colaborativa, se estiverem a trabalhar em pares ou grupos. O principal objetivo desta atividade é 
desenvolver a criatividade dos alunos através do trabalho com obras de arte. 

 
 
 
 
 Aprender a desenhar utilizando diferentes técnicas; 

 Conhecer e compreender os diferentes estilos artísticos; 

 Desenvolver a capacidade de trabalhar em grupo. 
 

 
 

 
 Computadores; 

 Ligação à Internet; 

 Máquina fotográfica digital ou Tablet; 

 O Flickr é uma ferramenta online de partilha e armazenamento de imagens, fotografias e vídeos. Os 
ficheiros podem ser organizados em álbuns e identificados com tags (etiquetas), de modo a facilitar 
a pesquisa do utilizador. Através das opções de privacidade o utilizador define quem pode aceder às 
suas imagens. Necessita de registo, ou de uma conta no Yahoo!, é grátis e encontra-se disponível em 
https://www.flickr.com/. 

 
 
 
 
 Os alunos podem escolher a sua imagem acedendo a um museu local ou a uma galeria nacional; 

 Após terem escolhido uma imagem do seu interesse, informe-os de que vão reproduzi-la usando 
diferentes técnicas de desenho; 

 Por exemplo, se for um fresco eles podem querer recriar a obra em aguarela ou carvão; - Cada membro 
do grupo pode experimentar uma técnica diferente, mas todos eles devem utilizar o mesmo trabalho 
como referência; 

 Dê tempo para explorarem as técnicas, garantindo-lhes de que terão tempo suficiente para 
terminarem o seu estudo; 

 Depois de terem criado a sua interpretação da pintura, peça que tirem uma fotografia do seu trabalho 
e criem um álbum no Flickr para depois colocarem todas as fotos dos trabalhos do seu grupo no álbum; 

 Uma vez finalizada a tarefa, dê tempo para todos os alunos acederem às imagens e comentarem os 
trabalhos. 

 
 
 
 
 Em grupos, escolher e reproduzir uma pintura usando diferentes técnicas de desenho; 

 Tirar uma fotografia ao trabalho; 

 Criar um álbum no Flickr com as fotos dos trabalhos e comentá-los. 


