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Srs. Responsáveis e Estudantes do 6º ao 8º ano,
PINTURA NO MURO 2018 - “Forças de resistência contra a violência”
O tema da pintura do muro deste ano será “Forças de resistência contra a violência”. Por meio dele,
pensamos sobre quais forças precisamos ativar, em nossas vidas e no convívio social, para chegarmos à
superação da violência (a partir do tema da campanha da fraternidade de 2018).
Processo de trabalho, como combinado em sala de aula:
- O muro teve sua base pintada de branco. Sobre ele, escreveremos palavras com fita crepe. Estas
palavras serão selecionadas a partir de uma listagem feita pelo 8ºano.
PINTURA NO MURO 2018
6º ANO:

- Grupos de, no máximo, 5 alunos. Os grupos já foram formados nas aulas de Artes e de Ensino Religioso.
- Após à reflexão sobre a superação da violência, cada grupo escolheu uma palavra de resistência que
será o ponto de partida para a criação da imagem. A imagem deverá representar esta palavra.
- O projeto foi apresentado na ficha de inscrição, distribuída em sala de aula. O trabalho será colorido
(sem o uso do branco), podendo ser figurativo ou abstrato.
7ºano:
- Grupo de mais ou menos 4 pessoas. Os estudantes se organizaram em grupos, com autonomia para a
realização de seus projetos.
-A pintura representará um projeto figurativo com fundo abstrato (sobre o tema, que se inspira na
superação e na não violência), colorido (sem uso do branco), em papel ofício, com os nomes e turma
dos componentes. Na margem direita da imagem constará uma forma vazia para o grupo vizinho
incorporar, no dia da pintura, como um” quebra-cabeças”.
8ºano:
- Grupo de mais ou menos 4 pessoas. Os estudantes se organizaram em grupos, com autonomia para a
realização de seus projetos.
- A pintura representará um projeto abstrato, colorido (sem uso do branco), em papel ofício, com os
nomes e turmas dos componentes. Na margem direita da imagem deve constar uma forma vazia para o
grupo vizinho incorporar, no dia da pintura, como um” quebra-cabeças”.
- Os grupos que ainda não entregaram seus projetos devem entregá-los, na Coordenação, até 20 de
junho.
-Pintura no muro- sábado 23/6- de 8h às 12h, com confirmação anterior.
OBS: Sugerimos, para o dia da pintura, que os alunos venham com roupas velhas ou avental (a tinta não
sai da roupa), filtro solar, boné ou chapéu.

Atenciosamente,
Norma Hoffmann
Coordenação Pedagógica

