Projeto Ilustração - Aventuras da arte
Coordenadora: Mônica Cilene Cardoso da Silva Uchôa
Cavalcanti

E-mail: monicauchoaufpe@gmail.com

Tipo da Ação/Ano: Projeto/2018

Área Temática Principal: Cultura

Unidade Geral: BC - Biblioteca Central

Unidade de Origem: BC - Biblioteca Central

Abrangência: Recife
Local de Realização: O projeto será realizado na sede do CEAP, sito à Rua José Antônio da Costa Filho, 73 - UR 07 Várzea, Recife/PE.

Resumo da Proposta:
Este projeto propõe a realização do desenvolvimento de técnicas de ilustrações (desenho artístico)com adolescentes da
comunidade local, envolvendo público-alvo com experiência de criatividade e conhecimento de técnicas e pode ser
utilizado como instrumento educacional e de informação. O desenho pode ser utilizado com significado, por isso a
produção envolverá a criação de personagens, sendo um instrumento educacional e social importante e fundamental
para formação de ilustradores. As realização dos encontros com oficinas semanais de criatividade, sensibilidade e
expressividade. Seu público-alvo serão adolescentes de 11 á 18 anos de idade oriundas das escolas públicas municipais.
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- A localização das comunidades são UR 07, Jardim Teresópolis, Brega & Chique e Rosa Selvagem, no Bairro da Várzea.
Os encontros, dar-se-ão aos sábado, com 2 horas de duração. Nessa ação se propõe a formação e produção de desenhos
dentro das perspectivas pedagógicas, envolvendo a inclusão da linguagem gráfica, através de profissionais da aréa de
informação, pedagogos, arte- educadores, bibliotecários. Todo o material de trabalhado foi preparado em quatro
partes e que envolvem técnicas básicas e exercícios que apoiaram o aprendizado. E por fim, promover uma experiência
prazerosa a juventude.

Objetivo Geral:
Introduzir a aprendizagem de técnicas artísticas para o desenvolvimento da criatividade e sensibilidade.

Objetivos Específicos:
Estabelecer ambientes de aprendizagem e desenvolvimento do potencial artístico.
Despertar o participante de forma lúdica para o uso e assimilação de ilustrações.
Redimensionar ações educativas formando aprendizes iniciantes com técnicas básicas de desenho.

