Especial Vernissage 2020
As tintas, tas adesivas, colas e barbantes deram espaço ao scanner e computador na montagem da
exposição do nosso Vernissage deste ano. As famílias, estudantes, professores e equipe técnica se
uniram para estruturar as obras de arte no espaço virtual em tempos de Ensino Remoto. O resultado
de todo este empenho? Foi de muito orgulho e satisfação. A nal, as peças artísticas estão agora
expostas para todo mundo ver.
O grande momento foi a abertura do evento no dia 21 de agosto. Para dar as boas-vindas aos
visitantes, a nossa diretora, Priscila Griner, e o professor de Artes, João Pedro Tavares, transmitiram
ao vivo um extrovertido bate-papo, em formato de Live, no per l do Instagram (@casaescola). A
conversa foi sobre os desa os do processo de produção deste surpreendente Vernissage.
Até a última semana de agosto, o Vernissage Virtual já havia tido 443 visualizações de 242 pessoas
diferentes. Se você ainda não conferiu a mostra artística, o acesso continua liberado. Prestigie
nossos pequenos grandes artistas.

Clique aqui e veja a exposição!

Um ateliê em casa
O que fazer sem o acesso aos materiais do
Ateliê da escola e sem o olhar próximo do
professor de artes em cada passo? Este foi um
dos grandes desa os superados com louvor
pelos alunos durante a produção de suas obras
de arte para o Vernissage.
Os

professores

acompanharam

e

direcionaram o passo a passo das produções
por meio das aulas virtuais. Mas foram os pais,
bem parceiros, que estiveram juntos aos
alunos na confecção das obras, incentivando a
criatividade e contribuindo com ideias diante
dos materiais que dispunham em casa.
O resultado cou de encher os olhos! A turma
do 2º ano vespertino, por exemplo, soube
aproveitar bem este desa o e seus alunos
produziram lindos trabalhos com papelão,
como base para as releituras da obra de
Damião Martins, “Colheita de Milho ²”.

Corpo e movimento no Vernissage
O Vernissage da Casa Escola foi além das expressões artísticas nas telas. As alunas da turma online
de Preparação Corporal e Movimento também expuseram sentimento e criatividade com a
interpretação do quadro “Saudade” de Almeida Junior (1899).
Tudo começou com uma simples provocação no grupo de conversas: “O que vocês mais sentem
falta?”. A partir daí, com suas faltas particulares e comuns, cada aluna pôde explorar as suas
saudades. O resultado

nal incidiu em uma criação coletiva sensível e tocante ao olhar do

espectador.
As alunas exploraram movimentos suavizados pela delicadeza de um lenço. E a caracterização de
cada uma? Simplesmente ocorreu com o que havia em casa e não podia ter sido melhor.
Os movimentos foram registrados por fotogra as e lmagens, o que permitiu a produção de um
vídeo-poema-dança carregado de signi cação.

Confira a releitura aqui!

Artistas que inspiraram
Nesta edição especial do Vernissage, as
crianças da Educação Infantil apresentaram
releituras inspiradas em obras de conceituados
artistas nacionais e internacionais, a exemplo
de Aldemir Martins, Paul Cézanne, Tarsila do
Amaral, Kandisky e diversos outros. O
surpreendente é encontrar na obra escolhida a
linguagem comum entre a ação da criança e a
do artista.
No Ensino Fundamental I, as releituras foram
de artistas nacionais renomados tanto locais
como de outros estados. A exemplo tivemos J.
Borges, o caicoense Assis Costa e seus
tradicionais retratos do cotidiano sertanejo,
Wilson Tibério e Damião Martins. Uma das
surpresas deste ano foi a decisão do 3º ano de
confeccionar a representação do deus celta
Belenus, resultado do projeto de estudo em
sala sobre as religiões no mundo.
Já no Fundamental II, com alunos maiores e
mais autônomos, cada turma elegeu um tema
diferente. Com maior liberdade durante a
produção, eles puderam escolher entre
desenho, pintura, foto, entre outras
manifestações artísticas. Desta forma, o 6º ano
cou com o tema “Arte Postal”; o 7º ano com
“Memória”, o 8° ano com “Floresta” e o 9° ano
com
“Identidade”.
Sensíveis
aos
acontecimentos do mundo, as obras alojadas
nas paredes virtuais deixaram as marcas de
cada estudante, uma voz jovem que já pensa
criticamente. E é para isso que servem as
Artes, para mudar o mundo.

Criança que não quer estudar: o que
fazer?

Coronavírus: como os educadores podem
auxiliar nesse combate
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