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A LIGA PORTUGUESA CONTRA O CANCRO NÚCLEO REGIONAL DO CENTRO

OBJECTIVOS

� Sensibilização aos malefícios do tabaco em toda a comunidade escolar (exposição)

� Prevenção do tabagismo e de doenças associadas (exemplo:cancro do pulmão).
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MODALIDADE DE DESENHO
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NORMAS OBRIGATÓRIAS DE APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS

MODALIDADE DE DESENHO

� Dimensão – Papel A4 (210x297mm)

� Cores – livre

� Materiais – tinta, guache ou carvão.

� Assinar e anexar aos formulários A e B.

� Data limite: 31 de Março de 2012.

� Todos os trabalhos enviados serão propriedade do Núcleo Regional do Centro da 

Liga Portuguesa Contra o Cancro, podendo os mesmos serem utilizados nas 

campanhas de esclarecimento, no âmbito das suas finalidades.
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O Papel da Imagem na Comunicação

COMO COMUNICAR ATRAVÉS DO DESENHO?

Pesquisa de Ideias Selecção e encadeamento de várias Ideias

Transmitem uma mensagem
pela combinação das linhas, cores, a disposição dos volumes e dos espaços

(Elementos estruturais da linguagem plástica)

IDEIAS

Processo de comunicação
• Expressão das tuas ideias e emoções, do teu modo de ver.



O Papel da Imagem na Comunicação

EXEMPLOS

Qual a interpretação que fazes da
imagem do cartaz?

O que sentes?



O Papel da Imagem na Comunicação

EXEMPLOS



O Papel da Imagem na Comunicação



Luz/Cor
FAUVISMO - HENRI MATISSE

� FAUVISMO (do francês fauve, fera) um movimento artístico do século XX.

Grupo de pintores que escandalizou ao utilizar nos seus quadros cores
violentas, de forma arbitrária (por vontade própria, sem regras pré-estabelecidas).

� HENRI MATISSE
Pintor francês, rotulado de fauvista (besta selvagem), da década de 1920.

Dominava uma linguagem expressiva da cor e do desenho..

COR = SENTIMENTO



A Mulher de Chapéu (1905)

FAUVISMO - HENRI MATISSE
COR = SENTIMENTO

A escolha das cores está sujeita à

expressividade que se pretende obter delas.

Tudo contribui para a composição de um

quadro. Tudo está interligado.

O desenho relaciona-se com o formato do

papel, as cores somam-se ou se subtraem

umas às outras.

Luz/Cor



FAUVISMO - HENRI MATISSE

A Risca Verde (1905) – Madame Matisse.

Pinceladas individuais, largas e energéticas.

Uso de cores quentes para as regiões que são

atingidas directamente pela luz.

O uso de cores frias para as sombras.

COR = SENTIMENTO

CORES QUENTES (luz) - são associadas ao sol e ao

fogo: amarelo, laranja e vermelho. Transmitem

a sensação de calor.

CORES FRIAS (sombras) - são associadas à água, ao

gelo, ao céu, e às arvores: violeta, azul e verde.

São aquelas que nos transmitem a sensação de frio.
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FAUVISMO - HENRI MATISSE

Utilização de manchas de tinta

delimitadas por contornos e

de diferentes espessuras.

Alegria de Viver (1905-1906)

COR = SENTIMENTO

Não importa a cor real, mas a

localização espacial ou

volume.

Luz/Cor



Através da ficha de trabalho da aula anterior:

1. Escolhe no mínimo três ideias;

2. Escolhe um dos títulos das várias propostas. (a colocação de título é opcional);

3. Realiza o esboço dessas ideias, da fusão que poderá surgir e encadeamentos. de

ideias;

Proposta de Trabalho

ESTUDOS / ESBOÇOS
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Parâmetros de Avaliação

� Domínio das Aptidões e Capacidades 60% / Domínio das Atitudes e Valores

1ª FASE – PESQUISA (20%)

� Ficha de trabalho (exercícios de pesquisa de ideias).

2ª FASE – ESTUDOS E TRABALHO FINAL (80%)

• Aplicação e alargamento de conhecimentos (20%)

• Criatividade / originalidade / espontaneidade (20%)

• Comunicação visual de ideias (20%)

• Motivação/Interesse (20%)

• Organização (20%)

� Domínio das Atitudes e Valores 40%

Ficha de registo de observação de aula

• Assiduidade/pontualidade (25%)

• Motivação/Interesse (25%)

• Comportamento / Relacionamento Interpessoal (25%)

• Autonomia (25%)


