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Olá Alunos! 

Nesta atividade de Artes espero que vocês exercitem a criatividade, a 

originalidade, o capricho e se divirtam ;) 

 

Vamos compor uma Fanzine!!!! 

Fanzine nada mais é que uma revista criada por um fã. Este nome surgiu da 

junção de partes das palavras FANatic magaZINE. E os assuntos tratados 

nesta revista são os mais variados possíveis, pois ela nasce da expressão 

criativa do fã. 

Alguns temas possíveis: música, um(a) cantor(a) (ainda que seja integrante de 

uma banda), time de futebol ou um jogador específico, comida, moda, desenho, 

personagem de desenho, série de TV, um(a) artista específico, franquia de 

filmes, games.....  

 

Bom, vocês percebem que seu trabalho será criado a partir daquilo que você 

mais gosta :) 

 

E para isto vamos seguir algumas regrinhas para criar sua Fanzine. Ela deverá 

ter: 

 Capa. 

 Informações escritas e ilustrações (desenhos) sobre o tema tratado. 

 As informações escritas podem ser feitas com poesia, cordel, em 

balõezinhos                     , entre outros. Aproveitem para fazer letras 

lindas, decoradas e com boa visibilidade. 

 Antes de tornar a escrita de sua revista definitiva, verifique o português e 

fique atento às regras básicas de ortografia. Se necessária, peça ajuda! 

 Nas ilustrações, podem ser feitos desenhos livres, recortes e colagens 

de revistas, de impressões de computadores e também recorte e 

colagem de seus maravilhosos desenhos. (Você pode desenhar em um 
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material diferente, recortar e colar. Explore técnicas de pintura e 

colagem na internet). 

 O material utilizado para confeccionar as páginas de sua fanzine é livre. 

Pode ser sulfite, canson, folha pautada, tecido, etc. Só fiquem atentos 

para que o material utilizado não atrapalhe suas ilustrações e textos. 

 Sua fanzine deve ter o número mínimo de 10 (dez) páginas (frente e 

verso). Não exagere! 

 Atenção!!! Nas escritas e desenhos fica livre o uso do computador, 

porém peço que mesclem as técnicas usadas para que seu trabalho 

fique visualmente magnífico com desenhos originais e sua linda 

letra.  

 

Para mais informações sobre fanzine, consulte o site https://designculture.com.br/ja-

ouviu-falar-em-fanzine (Acessado em 24/03/2020). 

 

 Este trabalho será entregue somente quando as aulas presenciais 

retornarem e apresentado em nossa Mostra de Artes. Teremos um 

“stand” para fãs.   

 

Espero encontrá-los bem e poder abraçar cada um de vocês  

 

 

Seguem algumas dicas de diversão! 

 

Algumas crianças haviam me pedido atividade para páscoa. Segue link 
https://www.thekeeperofthecheerios.com/2018/02/bouncing-paper-bunny.html 
 

Curso gratuito Faber Castell. É só acessar o link e se inscrever https://cursos.faber-

castell.com.br/combos/combo-numero-emcasacomfabercastell 

 

Pintura secreta com vela (apagada) ou giz de cera branco. Este site é muito 

interessante para os pais.https://www.tempojunto.com/2017/09/11/como-fazer-o-truque-do-

desenho-secreto/ 

 

Para quem não conhece, há o aplicativo Pinterest. Nele é possível encontrar 

muitas ideias de diversão, atividades, fanzines, entre outros. 

 

No Facebook da Pinacoteca acontece desde o dia 18/03 o #pinadecasa  

Nele é possível revisar o acervo da Pinacoteca e conhecer um pouco mais 

sobre a obra em destaque. 

 
Obs.: As sugestões apresentadas a cima são espontâneas e de coração. São para quem 

possa interessar. Não tenho parceria com nada apresentado aqui. 
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