Manual do aluno de Artes Visuais
O curso de Artes Visuais estimula o Aluno a desenvolver a criatividade por meio de
pesquisas, estudo de técnicas e principalmente criando o hábito de refletir e dialogar
com sua produção artística. As informações nas aulas desenvolvem no aluno um olhar
mais aguçado facilitando solucionar problemas nas questões plásticas.

Cursos de Artes Visuais
Ateliê Infantil – 5 a 7 anos 1 aula semanal
Turma de crianças – 8 a 11 anos 2 aulas semanais
Turma de adolescentes – 12 a 16 anos 2 aulas semanais
Cursos para adultos – Desenho 2 aulas semanais
Gravura 2 aulas semanais
Aquarela iniciante 1 aula semanal
Aquarela avançado 1 aula semanal
Curso para alunos que necessitam de atendimento especial 1 aula semanal

Critério de Avaliação
O aluno será avaliado mediante participação e envolvimento nas aulas e propostas
realizadas em aula, assim como sua produção durante o bimestre. A média final será a
soma das notas dos dois bimestres dividido por dois.

Reunião de Pais e Professores.
É de fundamental importância a participação dos pais ou responsáveis, nas reuniões
bimestrais, onde será abordado assuntos relacionados ao desenvolvimento técnico ,
participação e envolvimento nas aulas, faltas, notas, eventos, etc.

Certificado de Conclusão
O aluno terá direito a Certificado de curso mediante a conclusão de quatro semestres.
Caso o aluno freqüente mais semestres o certificado terá registrado todos os cursos e
tempo total dos cursos.

Recursos Pedagógicos
O Ateliê de Artes visuais é equipado com biblioteca, forno de cerâmica, prensa elétrica
de gravura, aparelho de TV, DVD e VHS e ambiente adequadamente preparado para as
aulas.
Material para as aulas
Os materiais usados pelos alunos nas aulas serão comprados pela Fundação das Artes
no início de cada semestre. Cada professor, dentro de seu plano de aula relaciona itens
que serão usados nas propostas, o que não isenta, principalmente para as turmas de
adultos, que cada aluno tenha seu material individual ou divida o valor alguns itens
com o grupo.

Dinâmica das aulas
As aulas são divididas em três etapas – estimulo visual, pesquisa técnica e
desenvolvimento do projeto pessoal.
O Ateliê e os materiais que serão usados na aula serão preparados pelos professores
antes da entrada dos alunos. Ao término da aula o aluno fica responsável pelo seu
espaço de trabalho e pelo material que usou devolvendo devidamente limpo do local
em que foi retirado.
As Exposições realizadas na Fundação servem como instrumento de pesquisa para
todos alunos. O contato dos alunos com a produção dos artistas sempre resulta em
saldo positivo no processo de cada aluno
Ao término de cada semestre a escola realiza uma exposição com a produção dos
alunos de todos os cursos. Este evento marca o término do semestre e funciona como
um intercâmbio entre os alunos de todas as turmas.

Festival de Artes Visuais – ARTE OFÍCIO
Arte Ofício é um projeto da Escola de Artes Visuais que tem como objetivos divulgar as
artes plásticas na região e proporcionar aos alunos e todos interessados nesta
linguagem artística, exposições, palestras, cursos e oficinas nas quais o contato com os
artistas e suas produções sempre resulta em saldo positivo para todos que buscam na
arte seu veículo de comunicação.

