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Educação Infantil - Manhã

GI e GII  Peixe - Aldemir Martins
GIII  Borboletas - Crislin
GIV  Onça Pintada - Gustavo Rosa
GV  Obra sem título - Jair Gabriel
1º ano  Floresta - Paul Cézanne 

Ensino Fundamental I - Manhã

2º ano  A quebra de milho - J Borges
3º ano  Representação do deus celta Belenus 
4° ano  Arraial de São João (2012) - Assis Costa
5° ano  Cena de Candomblé - Wilson Tibério

Ensino Fundamental II

6º ano  Tema - Arte postal
7º ano  Tema - Memória
8° ano  Tema - Floresta e Conscientização
9° ano  Tema - Identidade

Educação Infantil - Tarde

GIII e GIV  Árvore em círculos - Kandinsky
GV  Paisagem com Touro - Tarsila do Amaral
1º ano  Cardume - Gilberto de Aquino Pérez 
GV   
Ensino Fundamental I - Tarde

2º ano  A colheita do milho - Damião Martins
4º ano  Vida no interior - Assis Costa
5° ano  Tema - O tempo e suas ações 
5° ano  
OCA - Oficinas Corporais e Artísticas

Preparação Corporal e Movimento
Saudade (1899) - Almeida Junior 

ABER
 TURA

Para chegarmos a este momento, foi 
preciso, como sempre, todo um processo de 
elaboração por parte dos nossos estudantes. 
Este ano, em especial, movidos pela condição 
de distanciamento, as técnicas abertas à 
criatividade precisaram de muito 
planejamento por parte do professor. Mas, o 
mais interessante e encantador, foi a boa 
ajuda por parte das famílias, fator primordial 
para que o evento pudesse acontecer. 

Com isso, pudemos garantir que, mesmo 
em situação remota, a Arte continuasse a 
ampliar visões, sensibilidade e conhecimentos 
inusitados à formação de nossos alunos, tanto 
nas releituras orientadas pelas professoras da 
Educação Infantil como nos trabalhos diversos 
com o professor de Artes, João Pedro Tavares. 

Aproveitamos para agradecer ao 
engajamento de todos, equipe pedagógica, 
pais, alunos, profissionais da área de 
tecnologia que irão nos proporcionar uma 
experiência ímpar em criatividade e estética.

Desejo a todos uma boa visitação ao 
Vernissage Virtual 2020 da Casa Escola. 

Verni

2020
ssage

INSTITUTO EDUCACIONAL

CASA ESCOLA

@casaescola /casaescolanatalwww.casaescola.com.br

Vernissage
2020

Aponte a câmera do celular 
para este QR ou clique para
acessar o link da exposição.
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