
Integração Artes e Biologia                    Aluno: ________________________________________  Data: ___/____/____  

Arte Celular 
Para esta atividade,  você vai escolher um movimento artístico/artista  e usará esse estilo em específico para  pintar, 

desenhar ou esculpir uma célula vegetal ou animal. Seu trabalho deve, de alguma forma, incorporar os componentes 

celulares (membrana, organelas, núcleo) discutidos na aula de biologia. Se as partes da célula não são discerníveis 

devido a maneira como elas foram incorporadas à arte do projeto, você deve estar preparado para explicar sua 

interpretação artística. Para essa atividade, serão estipulados momentos em aula e em casa para completá-la, mas 

você deve desenhar um rascunho do seu projeto na aula de hoje. Você só poderá começar depois de obter a 

aprovação do rascunho com o professor. O material básico de artes será disponibilizado, mas como muitos de vocês 

são talentosos artistas, será possível trazer outros materiais para utilizar no trabalho. No dia da apresentação, seu 

trabalho deve estar pronto e cada aluno terá alguns minutos para explicar sua arte. 

Utilize essa tabela de dicas de estilos para guiá-lo, mas saiba que você está livre para escolher o movimento artístico 

que quiser. Faça uma pesquisa sobre o estilo que você escolheu e complete as informações a seguir. 

Movimento Exemplo de 

Artista 

Renascimento Leonardo da Vinci 

Cubismo Pablo Picasso 

Impressionismo Claude Monet 

Surrealismo Salvador Dalí 

Expressionismo Abstrato Jackson Pollock 

Concretismo Waldemar Cordeiro 

Modernismo Tarsilla do Amaral 

 

 Fonte das Informações da Pesquisa (cite pelo menos duas): 

- 

- 

 Movimento Artístico/Artista: 

 

 

 Caracterização do estilo (use descrições ou explicações das fontes para citar cores, formas,  temas, 

elementos, etc. que são comuns ao artista/tipo de arte escolhido):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Arte Celular - Rubrica 

Você será avaliado conforme os critérios a seguir: 

Critério  Excepcional 

(9-10 pontos) 

Aceitável 

(7-8 pontos) 

Insuficiente 

(5-6 pontos) 

Pontuação 

Capricho Muito agradável 
visualmente e feito 
com cuidado; foi 
empregado 
bastante esforço 

Foi feito com 
capricho, mas 
poderia ter sido 
mais elaborado 

Parece que pouco 
esforço foi 
empregado 

 

Criatividade É bastante 
inteligente e criado 
com originalidade 

Adicionou-se alguns 
detalhes originais 

Pouca energia 
criativa foi utilizada 

 

Partes Celulares Todas as partes 
celulares 
apresentadas em 
aula estão 
presentes 

A maioria das 
partes celulares 
apresentadas em 
aula estão 
presentes 

Poucas das partes 
celulares 
apresentadas em 
aula estão 
presentes 

 

Precisão O trabalho foi feito 
de forma 
consistente com o 
estilo artístico 
escolhido 

O trabalho foi feito 
de forma similar ao 
estilo artístico 
escolhido 

Houve uma 
tentativa de seguir 
o estilo escolhido, 
mas a tentativa foi 
ineficiente 

 

Exibição A apresentação do 
trabalho se deu de 
forma cativante, 
informativa e 
preparada 

A apresentação do 
trabalho se deu de 
forma informativa 

A apresentação do 
trabalho foi 
simplista e faltaram 
informações 

 

 

                                                                                                                                                                Total: _____ / 40 

 Comentários: 
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