
FICHA DE ESPECIALIDADE 

PINTURA E DESENHO ARTÍSTICO

AVALIADO(A): 

Nascimento: 

Nome: 

Reg. UEB: 

ATIVIDADES: 
item: data avaliação: 

5. Demonstrar conhecimento sobre a obra de cinco pintores e cinco desenhistas. 

AVALIADOR(A): 

Profissão: 

Nome: 

Local  de 
Avaliação: 

Telefone: email: 

Orientações de preenchimento: 
1. Caso haja mais de um avaliador para os itens da ficha, utilizar o verso para informar os dados do avaliador, 
bem como as atividades e a data que avaliou. 
2. Utilize o verso para informações, observações ou descrições adicionais que considerar relevante na certificação 
dos itens de especialidade. 
Obs.: Existem três níveis de especialidades: Nível I (quando se atinge um terço das atividades); Nível II (dois 
terços das atividades); Nível III (todos as atividades são cumpridas). 
As atividades não precisam ser cumpridas na ordem de apresentação. 

Pré-requisito: Realizar pinturas ou desenhos artísticos: três trabalhos para o nível 1; 
cinco trabalhos para o nível 2 e oito trabalhos para o nível 3. 

Cultura

1. Explicar sobre os materiais e ferramentas utilizados na realização de seus 
trabalhos. 
2. Apontar as características das técnicas empregadas em cada pintura ou desenho 
realizados. 

3. Identificar, a partir de uma pintura ou desenho real, as técnicas e materiais 
empregados. 

4. Realizar uma pintura ou desenho, de observação ou de imaginação, à vista do 
examinador. 

6. Visitar um museu de arte ou galeria ou exposição e preparar uma apresentação 
para a sua seção. 

8. Passar um período de no mínimo 4 horas no atelier de um pintor ou desenhista e 
elaborar um relatório oral que descreva as atividades do artista. 

7. Realizar a releitura de uma obra de arte conhecida e explicar os significados. 

9. Promover uma exposição com cópias de obras de artistas famosos que mostrem as 
técnicas e princípios de quatro estilos ou escolas de pintura. 

10. Fazer uma apresentação sobre um estilo de pintura ou desenho, ilustrando com 
figuras ou projeções e indicando as suas características e os mais notáveis 
representantes. 

11. Promover no grupo escoteiro a exposição com obras e a presença de um artista, 
que demonstre as suas técnicas. 

12. Promover uma oficina de arte em sua seção ou grupo, que possibilite 
a Participação de todos e exponha os trabalhos ali realizados. 


