
Prova de Colagens 
 

Regulamento: 
1. Nessa etapa, será necessário realizar duas formas de arte. Os participantes deverão            

elaborar tanto composições físicas (utilizando papel, jornal, revistas e etc.) quanto           
composições virtuais (por meio da edição de imagens com softwares como o            
Photoshop entre outros).  

2. A temática das colagens deverá seguir o tema geral da Gincoronga, baseado na             
música “Esquadros” de Adriana Calcanhoto.  

3. Os critérios de avaliação serão compostos por:  
Composição de cor; 
Coesão e coerência das imagens; 
Perspectiva;  
Contextualização da arte;  
Explicação e descrição das imagens e; 
Técnica utilizada. 

4. As avaliações serão entre pares, portanto, composições físicas serão avaliadas junto           
às composições físicas e composições virtuais junto às composições virtuais. Ao           
final das avaliações, o conjunto de obras que tiver a votação mais expressiva será a               
melhor classificada e, assim, sucessivamente. 

5. Avaliadores:  
A avaliação será feita pela comissão de organização da gincana. 

6. As duas colagens devem ser postadas na Atividade Colagem, no classroom da            
Gincana, na pasta de um membro da equipe, até o dia 29/10. Atenção: Este membro               
deve indicar a que equipe pertence e elaborar um breve texto (até 15 linhas)              
contextualizando a sua obra.  

7. Serão desclassificadas as obras que apresentarem conteúdo que vá de encontro           
aos direitos humanos (racismo, machismo, LGBTQI+fobia, xenofobia), que sejam de          
cunho sexual ou apresentem palavras de baixo calão. Também serão          
desclassificadas obras que infrinjam direitos autorais de outros autores.  
A Comissão Organizadora recomenda que as obras enviadas sejam assinadas pelos           
autores.  

8. A seguir, algumas referências de artes com colagens para servir de inspiração:  
● A arte de Pablo Picasso, Guernica: 

http://lounge.obviousmag.org/mosaico/assets_c/2015/04/Guernica-101521.html 
● Artes desconhecidas:  

https://br.pinterest.com/ftcmag/colagens/  
https://arte-virtual253.webnode.com/news/colagem/  

9. Duração da prova: curta. 
10. Pontuação:  

1º lugar - 375 pontos 
2º lugar - 225 pontos 
3º lugar - 150 pontos 
4º lugar - 75 pontos 

http://lounge.obviousmag.org/mosaico/assets_c/2015/04/Guernica-101521.html
https://br.pinterest.com/ftcmag/colagens/
https://arte-virtual253.webnode.com/news/colagem/

