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ESCOLA DE ARTES VISUAIS DO PARQUE LAOE

NÚCLEO: _  
PROFESSOR:

PINTURA
JOÃO MAGALHÃES

CURSO: -
HORÁRIO:
DURAÇÃO:

PINTURA: CONHECER E FAZER_______________________
TERÇAS E QUINTAS, DE 14:00 ÃS 17:00, OU DE 19:30 ÃS 22:30H
DE 01 A 29 DE JULHO

EMENTA:

OBJETIVO
Fornecer conhecimentos teóricos e práticos sobre pintura, 
a partir do estudo dos principais movimentos de arte mo
derna e contemporânea.

METODOLOGIA 1 :
Para os alunos iniciantes serio prcpcstos exercícios,nos 
quais o aluno terá necessariamente que conhecer, refle
tir e objetivar as principais características conceitu
ais e formais de cada movimento e seus artistas.
Os exercícios serão avaliados em aula, como também traba 
lhos livres executados era casa.'

METODOLOGIA 2 :
Terão acompanhamento individual os alunos com projetos 
em desenvolvimento. Também serão pedidas aos alunos pes 
quisas sobre artistas cuja obra tenha relação com seu 
trabalho.

Rua Jardim Bofânico, 414. Rio de Janeira Brasil. CEP: 22461. Telefones: (02 :) 226-9624 e 226-1879
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