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INTRODUÇÃO
O Projeto Escolar Acrilex nasceu da vontade
de levar aos professores sugestões de 
atividades artísticas que facilitem o trabalho 
do dia a dia na sala de aula. Para isso foram 
desenvolvidos inúmeros produtos para 
atender a todas as faixas etárias de 
desenvolvimento infantil e juvenil.

A Linha Escolar da Acrilex conta com 
produtos que levam as crianças ao 
desenvolvimento da imaginação e produção 
artística de acordo com as idades que vão 
alcançando. Existem produtos a serem 
oferecidos no Berçário (0 a 2 anos) pela fase
de desenvolvimento que as crianças se 
encontram: Pintura a Dedo, Massinha de 
Modelar Soft, Meu Primeiro Giz, Big Canetas 
Hidrográficas e Cola Bastão.

Na Educação Infantil (2 a 6 anos) devemos
sugerir atividades onde elas usarão Giz de
Cera Triangular, Big Lápis de Cor Triangular,
Canetinhas Hidrográficas, Big Canetas 
Hidrográficas, Massinhas de Modelar, 
Tempera Guache, Tempera Guache Glitter, 
Metálico e Neon, Tinta Confetti, Canetas 
Acrilpen, Cola Bastão, Cola Branca, Cola 
Glitter, Acricor Cola Relevo Glitter, Metallic, 
Brilliant e Tesourinhas sem ponta.
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Na Educação Fundamental I (6 a 10 anos) 
elas podem trabalhar com todos os produtos 
usados na Educação Infantil e agregar para 
a modelagem a Massa para Biscuit, o Papel
Machê e a Massa Cerâmica. Na pintura 
acrescentar o Lápis de Cor e o Lápis de Cor 
Aquarelável, Tinta para Tecido, Tinta Acrylic 
Colors, Tinta PVA Fosca Artesanato e Tinta 
Dimensional Relevo 3D.

Na Educação Fundamental II (10 a 15 anos) 
e Ensino Médio (15 a 17 anos) todos os 
materiais podem ser usados, a diferença está 
no grau de dificuldade maior das atividades.

Sugerimos inúmeros projetos de arte 
educação através dos Manuais para 
Educadores e do site www.acrilex.com.br 
– link “Educadores”. Essas sugestões vêm 
acompanhadas da contextualização, objeti-
vos, material e passo a passo para o 
desenvolvimento. O intuito é que as crianças
desenvolvam seu potencial criativo, ampliem
seu repertório histórico e artístico e se 
expressem buscando seu próprio estilo, sua 
própria “marca” utilizando materiais e técnicas 
diferenciadas.

Manual Artístico para Educadores vol. 08: 
Neste Manual, assim como nos anteriores, 
você terá contato com inúmeras ideias que 
facilitarão muito o trabalho com seus 
pequenos artistas. Provoque, desafie, 
estimule-os para a arte despertando-os para 
ver o mundo mais colorido, mais humano, 
mais leve e mais feliz.

Glória Tommasi e Ivete Raffa
Arte Educadoras e Pedagogas

R
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Tinta é o nome dado a uma família de produtos (líquidos, 
viscosos ou sólidos em pó) que, após aplicação sob a 
forma de uma fina camada sobre uma base, se converte 
num filme sólido. Elas são usadas para dar cor e proteger 
objetos e superfícies. 

As tintas são usadas para produzir arte desde a 
pré-história até os dias atuais em vários tipos de bases 
(papéis, madeira, E.V.A., tela, plástico, parede, entre 
outros). 

Na indústria é usada para colorir estruturas metálicas,
automóveis, equipamentos, tubulações, produtos 
eletroeletrônicos, como proteção anticorrosiva, etc. 
Na construção civil, em paredes internas ou externas, 
expostas às condições meteorológicas e na indústria têxtil 
para colorir e estampar tecidos, enfim é enorme o número 
de aplicações e utilização das tintas.
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Não existe uma data precisa sobre o surgimento das tintas, isso aconteceu em virtude da 
incessante necessidade do homem expressar seus pensamentos, emoções e a cultura do 
seu povo (registro de fatos acontecidos).

De início, as tintas tiveram um papel puramente estético. Somente mais tarde, quando 
introduzidas em países do norte da América e da Europa, onde as condições climáticas eram 
mais severas, o aspecto “proteção” ganharia maior importância.

Pré – História
O início de tudO
 
Os povos pré-históricos fabricavam “tintas” 
com os materiais mais acessíveis possível. 
Usavam terra, trituravam plantas, carvão, 
argila e sangue de animais. Usavam no 
registro dos fatos nas suas cavernas.   

Egito
Variedade de cores
 
O primeiro povo a pintar com grande 
variedade de cores foi o egípcio. 
Inicialmente, fabricavam as tintas a partir de
materiais encontrados na terra de seu 
próprio país e das regiões próximas. 
Somente entre 8.000 a 5.800 a.C. é que 
surgiram os primeiros pigmentos sintéticos. 

Para obterem cores adicionais, os egípcios
importavam anileira e garança da Índia.
Com a anileira podia-se obter um azul 

Anileira - O anil é uma planta cujas folhas e ramos são a 
matéria-prima para uma tinta azul, muito utilizada pela indústria 
têxtil de todo mundo. 

Garança - Planta trepadeira da família das rubiáceas, 
outrora cultivada no sul da França por sua raiz, que fornece 
uma substância tintorial vermelha.
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China
Tinta de escrever
 
Atribui-se a um sábio chinês, TienTchu, a invenção 
da primeira tinta para escrever. Essa tinta é conhecida 
até hoje como Tinta Nankin. Ela era feita a partir da 
fuligem obtida com a queima de caroços de pêssego 
misturada a colas vegetais. Inicialmente foi usada 
para pintar e posteriormente para escrever.

profundo e com a garança nuances de 
vermelho, violeta e marrom. Os egípcios 
também aprenderam a fabricar brochas 
brutas, com as quais aplicavam as tintas.

Inicialmente não usavam as tintas para a 
escrita, entalhavam sobre pedras, barro, 
madeira ou metal.
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Idade Média 
Os artistas começam a fabricar 
suas próprias tintas
 
Durante o século XV e XVI, artistas
italianos fabricavam pigmentos e
aplicadores das tintas (pincéis, 
broxas). Nessa época, a produção
de tinta era particularizada e 
altamente sigilosa. Cada artista ou 
artesão desenvolvia seu próprio 
processo de fabricação de tinta 
e isso era guardado em grande 
segredo. 

As fórmulas eram enterradas 
com seu inventor. Os temas 
geralmente eram bíblicos e 
pintados nas paredes e tetos 
das igrejas (afrescos*).

Roma
Mais tintas foram criadas
 
Os romanos aprenderam a técnica da fabricação das tintas com os egípcios e chineses e 
pintaram vários lugares, inclusive as ruinas de Pompéia onde as pinturas podem ser vistas 
até hoje. Foram os romanos que usaram pela primeira vez o alvaiade como pigmento (rocha 
branca que trituravam). Após a queda do Império Romano, a arte de fabricar tintas perdeu-se, 
sendo retomada pelos ingleses somente no final da Idade Média.

(*) Afresco - É o nome dado a uma obra pictórica feita sobre 
uma parede, com base de gesso ou argamassa. Assume 
frequentemente a forma de mural.
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Revolução Industrial
Expansão e produção das tintas em larga escala
 
No final do século XVIII e início do século 
XIX, os fabricantes de tintas começaram 
a usar equipamentos mecânicos. 

Em 1867, os produtores introduziram no 
mercado as primeiras tintas preparadas 
industrialmente. 

O desenvolvimento de novos 
equipamentos de moer e misturar tintas 
no final do século XIX também facilitou a 
produção em larga escala.
 

Século XX
As tintas e a tecnologia
 
Químicos do mundo todo desenvolveram
novos pigmentos e resinas sintéticas 
durante a Primeira e Segunda Guerra 
Mundial. Isso provocou muitas pesquisas 
e surgiram as tintas especiais para pintura 

de exteriores com bastante durabilidade,
cores inéditas para a pintura em várias 
superfícies. Os artistas plásticos fizeram 
suas pinturas com uma explosão de cores.

                                              Beatriz Milhazes – “Dancing”

      Tarsila do Amaral – “A feira”               
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As tintas desempenham um papel 
indispensável no mundo moderno e estão 
presentes em tudo que nos rodeia. Existem 
tintas no mercado de todos os tipos, para 
as mais diversas aplicações.

A Acrilex é uma empresa Brasileira 
com 53 anos no mercado Artístico, é 
considerada a  maior Empresa da América 
Latina em seu  segmento.  Possui várias 
linhas de  produtos: Escolar, Office, 
Artístico, Artesanato e Brinquedos. Seu 
objetivo é atender os consumidores com 
qualidade, excelência e segurança.

Sempre desenvolvendo e oferecendo 
produtos com certificados de qualidade e 
segurança, seguindo também os padrões 
internacionais. Esta é mais uma garantia de 
segurança, confiabilidade e qualidade total 
na marca Acrilex. 

O Laboratório de Microbiologia, 
Laboratório de Qualidade e Laboratório de 
Controle, são diferenciais que asseguram 
a qualidade de seus produtos e segue em 
constante melhoria em busca da satisfação 
e respeito por seus consumidores. 

Além do respeito pelo consumidor, a 
Acrilex busca nas parcerias com entidades 
assistenciais, no incentivo ao esporte e na 
atenção ao meio ambiente um diferencial 
diante de outras empresas. 

E, inclusive, faz com que este diferencial
seja a marca Acrilex: uma empresa 
baseada em princípios éticos, transparente e 
com responsabilidade. Dentre essas ações, 
destaca-se o Projeto de Inclusão Social para 
Portadores de Necessidades Especiais.

Excelência comprovada internacionalmente!



Foto das tintas citadas.
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A primeira tinta que oferecemos a uma 
criança no Berçário e nas primeiras séries da 
Educação Infantil é a PINTURA A DEDO. 

Através da pintura a criança descobre um 
mundo cheio de cores, formas, linhas e
sentimentos. Ao pintar ela desenvolve a 
coordenação motora, agilidade, ritmo,
percepção espacial e visual. Pintar 
melhora a autoestima, estimula a 
exploração e combinação das cores e 
desenvolve o potencial criativo. 

Na Educação Fundamental sugerimos 
atividades com as Tintas PVA FOSCA 
PARA ARTESANATO, ACRYLIC 
COLORS, TINTA PARA TECIDO, 
AQUARELA e NANKIM. 

Em seguida sugerimos o uso do 
TEMPERA GUACHE, GUACHE GLITTER, 
METÁLICO, NEON e TINTA PLÁSTICA. 

Ao molhar o dedo na “Pintura a Dedo” 
e imprimir sobre uma superfície, a criança 
percebe que consegue fazer um registro 
daquilo que pensou e isso é muito 
importante para seu crescimento 
intelectual, cognitivo e afetivo.



Fotos do produtos.
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A seguir vamos mostrar atividades feitas 
com as tintas mais usadas em sala de aula.

O tema sugerido será “FLORES” e as 
sugestões serão dadas tendo como 
fonte de inspiração obras de arte que 
retrataram o tema ao longo dos séculos. 

São atividades com grau de dificuldades 
diferentes, algumas mais simples que o 
professor fará com os alunos de 
Educação Infantil, outras que poderão 
ser feitas com os alunos da Educação 
Fundamental I e outras com os 
alunos da Educação Fundamental II e 
Ensino Médio.  

O importante é que as atividades sejam 
sempre contextualizadas, tenham um 
pintor ou escultor (obra de arte), um projeto 
de arte educação, uma data comemorati-
va, uma música, uma história infantil, uma 
fotografia, enfim, que exista um propósito
para a aprendizagem e partindo da 
observação e da contextualização do tema 
escolhido, cada criança CRIARÁ a sua 
PRÓPRIA OBRA.  

Cabe ao professor selecionar as atividades 
de acordo com as habilidades dos seus 
alunos, grau de maturidade, materiais 
disponíveis e conteúdos a serem 
abordados. 

Sendo assim, as aulas precisam ser 
dinâmicas porque os alunos estão muito 
envolvidos com tecnologias e informações 
rápidas. 

As aulas precisam chamar a atenção 
deles para que se sintam engajados para 
aprender.

Portanto, proponha atividades desafiadoras
onde eles precisem ir atrás, pesquisar, 
experimentar novos materiais, se 
expressarem e se sentirem orgulhosos 
de suas produções.
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Características: 

É o primeiro contato das crianças com as 
tintas. 

Ideal para atividades de pintura e impressão 
com os dedos, as mãos, os pés. 

Aumenta o desenvolvimento da percepção 
tátil e da coordenação motora. 

  
Pode ser aplicada com o dedo, pincel, 
esponja ou broxa sobre papel, cartão 
ou cartolina. É atóxica e suas cores são 
miscíveis entre si.

Deve ser oferecida às crianças no Berçário 
e nas primeiras séries da Educação Infantil. 
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Atividade sugerida com Pintura a Dedo 01

Modo de fazer:

A) Mostre a obra para as crianças e peça 
que, baseados nela, e sobre uma base
branca, com a Pintura a Dedo façam 
inicialmente a folhagem (verde) e, em 
seguida, as flores.

Você vai precisar de:

- Pintura a Dedo,

- Cartolina ou Papel Cartão.

“Flores em Vetheuil” - Monet
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Você vai precisar de:

- Pintura a Dedo,

- Cola Branca,

- Cartolina ou Papel Cartão.

Atividade sugerida com Pintura a Dedo 02

Modo de fazer:

A) Mostre a obra para as crianças, 
converse sobre ela fazendo a Leitura Formal
e Interpretativa conforme sugestão no 
próximo capítulo deste manual.

B) Peça para que cada aluno desenhe a 
ponte num pedaço de cartolina, depois 
recorte e coloque sobre uma base branca 
(Papel Gramatura 300g). 

C) Coloque porções de Pintura a Dedo 
em um prato, peça que molhem os dedos 
e com eles imprimam marcas em cores 
variadas para formar a obra. Depois de 
pronta tire a ‘cartolina’ (ponte).
 

“Ponte Japonesa” - Monet



Fotos do produtos.

Para se obter as novas cores com sucesso mostramos o exemplo abaixo:

VERDE

  +  =      +  =

Laranja

  +  =      +  =

Roxo

  +  =      +  =
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Características: 

O guache é um importante instrumento 
para o desenvolvimento da criatividade, 
coordenação motora e percepção visual 
das cores. Pode ser aplicado em papel, 
papelão, papel cartão, cartolina, gesso, 
madeira e cerâmica. 

É com ele que as crianças 
iniciam o entendimento da 
mistura das cores para se 
obter novas cores. É 
importante salientar que na
Educação Infantil e 
Educação Fundamental_I 
elas vão perceber que ao 
misturar as tintas não se 

deve colocar a mesma quantidade de cada 
cor pois as misturas obtidas não serão as 
cores que buscam. Coloca-se no 
recipiente da mistura uma quantidade maior 
da cor clara e adiciona-se pouco da cor 
escura, se necessário adicionar mais.



19

Podemos obter vários tons de cinza, para isso colocamos o branco e vamos adicionando o 
preto aos poucos até obtermos o tom que queremos.

CINZA

  +  =      +  =

 

  +  =      +  =

Obtemos a cor rosa pela mistura do vermelho com o branco, o procedimento é o mesmo, 
bastante branco e vermelho aos poucos.

RoSA

  +  =      +  =

MARROM

  +  =      +  =

Obs: Dessa forma as crianças poderão fazer inúmeras experiências juntando as cores e obtendo muitas outras.
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Modo de fazer:

A) Misture um pouco de água na Tempera
Guache e no papel para pintura 300g, 
espalhe com algodão ou pincel, 
conseguindo o efeito aquarelado. Espere 
secar.

B) Com um garfinho plástico faça os 
caules das flores. Passe Tinta Guache nos 
cabinhos e imprima várias vezes sobre o 
papel, em seguida, faça a mesma coisa com 
os dentes dos garfos para fazer as flores.

“Campo de Amapolas” - Monet

Você vai precisar de:

- Tempera Guache,

- Cola Branca,

- Cartolina ou Papel Cartão,

- Garfo Plástico.

Atividade sugerida com Tempera Guache 01
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Atividade sugerida com Tempera Guache 02

Modo de fazer:

A)  Passe Giz de Cera bem forte (Azul, 
Branco e Verde) sobre a cartolina ou 
Papel Gramatura 200g. Passe uma demão 
de Tempera Guache na cor Preto. Espere 
secar.

B) Com um clips aberto ou palito de 
churrasco, risque para tirar o Tempera 
Guache e aparecer o Big Giz de Cera.

C) Pinte uma folha de papel com Tempera 
Guache Verde em vários tons. Recorte as 
Ninfeias e as flores. Cole com a Cola Bastão 
sobre o trabalho. Dê acabamento com Cola 
Glitter na cor Vermelho.

Você vai precisar de:

- Big Giz de Cera,

- Cartolina ou Papel Gramatura 200g,

- Tempera Guache,

- Clips ou Palito de Churrasco,

- Tesoura Escolar,

- Cola Bastão,

- Cola Glitter.

“Ninfeias” - Monet 
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Características: 

Foi especialmente desenvolvida para 
trabalhos artísticos e escolares. 

Com acabamento metálico ou glitter, 
desperta ainda mais a criatividade e o 
interesse das crianças. 

São seis cores miscíveis entre si. 

Pode ser aplicada em papel, papel cartão, 
E.V.A, cartolina, gesso, madeira e cerâmica. 
Tem aroma de tutti-frutti.
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Modo de fazer:

A) Cole xerox de jornal sobre a cartolina 
com a Cola Bastão.

B) Recorte dois retângulos de papelão e 
enrole. Prenda com fita adesiva, um será a 
flor e outro a folha. 

C) Coloque Tempera Guache Fantasia 
Metallic na cor Verde no prato e “molhe”
uma das extremidades da “folha” no 
Tempera Guache Verde. Imprima várias 
vezes sobre o jornal. Deixe secar. Faça a 
mesma coisa com as flores. Espere secar. 

D) Depois, com pincel, coloque Tempera 
Guache Metálico de outra cor no meio de 
cada flor e de acabamento com Cola Glitter.

               “Rosas” - Jasmina Navoian

Você vai precisar de:

- Xerox de Jornal,

- Cartolina,

- Cola Bastão,

- Papelão,

- Fita Adesiva,

- Tempera Guache Fantasia Metallic,

- Pincel,

- Cola Glitter.

Atividade sugerida com Tempera 
Guache Fantasia Metallic 01
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Modo de fazer:

A) Pinte o céu e as montanhas com o 
Big Giz de Cera Triangular em posição 
horizontal.

B) Faça cópias de folha de jornal e pinte 
com Tempera Guache Fantasia Metallic. 
Espere secar.

C) Inspire-se na obra “Manacá” de 
Tarsila do Amaral e faça sua releitura. 
Recorte o papel pintado e cole sobre a base 
pintada.

Você vai precisar de:

- Xerox de Jornal,

- Big Giz de Cera Triangular,

- Tempera Guache Fantasia Metallic,

- Folha de Sulfite,

- Cola Bastão.

Atividade sugerida com Tempera 
Guache Fantasia Metallic 02

 “Manacá” – Tarsila do Amaral
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Modo de fazer:

A) Coloque Tempera Guache Glitter em 
um prato de plástico (um pouco de cada 
cor). Pinte o céu com o Guache Glitter bem 
aguado, com as cores de sua preferência. 
Espere secar.

B) Pinte a parte inferior (verde) com 
pinceladas de baixo para cima.

C) Girassóis – Coloque porções de 
amarelo em alguns lugares do trabalho e
com o pincel faça as flores dando 
pinceladas para espalhar o guache do 
centro para as bordas. Depois de seco faça 
os miolos com Tempera Guache Fantasia 
Glitter na cor Marrom (misture as cores 
Vermelho, Verde e Preto).

Você vai precisar de:

- Tempera Guache Fantasia Glitter,

- Folha de Sulfite,

- Pincel.

“Girassóis” – Vincent van Gogh

Atividade sugerida com 
Tempera Guache Fantasia Glitter 01
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Modo de fazer:

A) Coloque Tempera Guache Glitter em um
prato (cores Amarelo, Branco, Vermelho,  
Azul e Verde). Pinte cada folha de papel 
sulfite 90g ou cartolina com uma das cores. 
Espere secar.

B) Com Big Giz de Cera Triangular pinte “O 
quarto de Vincent van Gogh”.

C) Recorte o vaso no papel pintado com 
o Tempera Guache na cor Azul. Cole com 
Cola Bastão sobre a mesa.

D) No papel pintado de verde recorte 
folhas, cole sobre o vaso. Com furador de 
papel formato “flor” e o papel pintado com 
Tempera Guache na cor Amarelo corte 
várias flores e cole sobre as folhas. Corte
círculos marrons e cole no miolo dos 
girassóis.

Você vai precisar de:

- Big Giz de Cera Triangular,

- Folha de Sulfite ou Cartolina,

- Tempera Guache,

- Tempera Guache Fantasia Glitter,

- Furador de Papel,

- Cola Bastão,

- Pincel.

“Girassóis” – Vincent van Gogh

Atividade sugerida com 
Tempera Guache Fantasia Glitter 02
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Características: 

Esse Guache estimula qualquer criança 
a pintar, criar, mostrar os trabalhos para a 
família e amigos. 

São cores vibrantes e fluorescentes que 
despertam nas crianças um encantamento 
ímpar durante sua aplicação.

Pode ser aplicada sobre papel, 
papelão, MDF e bandeja de isopor desde 

que preparados previamente com um fundo 
com a Tempera Guache ou PVA. 

Os papéis podem ser pintados ou 
marmorizados com o Tempera Guache 
Neon, recortados e colados sobre fundos 
escuros. 

Esse contraste fica belíssimo.



Fotos do produtos.
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Modo de fazer:

A) Misture Tempera Guache Neon com 
água e deixe bem aguada, pinte o fundo 
misturando cores. Espere secar.

B) Pinte folhas de papel sulfite 90g com 
Tempera Guache Neon (cores diversas). 
Aproveite para misturá-las entre si para 
formar novas cores.

C) Inspirados na obra “Círculos” de 
Kandinsky peça aos alunos que criem 
um jardim com círculos sobrepostos 
recortados.

Você vai precisar de:

- Tempera Guache Neon,

- Folha de Sulfite Gramatura 90g 
    ou Cartolina,

- Tesoura Escolar,

- Cola Bastão.

Atividade sugerida com Tempera Guache Neon 01

“Círculos” - Kandinsky
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Modo de fazer:

A) Pinte folhas retangulares de carto-
lina com Tempera Guache Neon (cores 
diversas).

B) Inspirados na obra “O Jardim” de Miró, 
peça aos alunos que criem o seu próprio 
jardim recortando os elementos da obra e 
colando-os sobre papel color set preto.

C) Finalize com Acricor Cola Relevo 
Glitter na cor Prata.

Você vai precisar de:

- Tempera Guache Neon, 

- Tesoura Escolar, 

- Cola Branca, 

- Cartolina,

- Papel Color Set na cor Preto,

- Acricor Cola Relevo Glitter na cor Prata.

                                              “O Jardim” - Miró

Atividade sugerida com Tempera Guache Neon 02



Fotos do produtos.
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Características: 

Foi desenvolvida para trabalhos 
escolares. 

A Tinta Plástica Acrilex é um 
importante instrumento para o 
desenvolvimento da criatividade e 
percepção visual das cores. 

Apresenta acabamento brilhante com efeito 
plastificado. 

Para trabalhos sobre papel, papel cartão, 
cartolina, isopor, madeira, MDF, gesso, etc. 
Pode ser aplicada com pincel ou esponja.
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Modo de fazer:

A)  Observe a obra “Vaso de Flores” de 
Rafael Murió. Inspirados na obra, peça 
aos alunos que pintem círculos com Tinta 
Plástica sobre uma folha de Papel para 
pintura Gramatura 300g.  Com uma 
esponjinha e Tinta Plástica na cor Verde, 
dê leves batidinhas nos vãos entre os 
círculos (pintura chapiscada). Com 
Marcador Permanente na cor Preto faça 
espirais sobre os círculos.

Você vai precisar de:

- Pincel, 

- Tinta Plástica, 

- Folha de Sulfite, 

- Folha de Papel Gramatura 300g
    para Pintura,

- Marcador Permanente na cor Preto.

“Vaso de flores” – Rafael Murió

Atividade sugerida com Tinta Plástica 01
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Modo de fazer:

A) Inspirados na obra “Borboletas” de 
Rafael Murió, peça aos alunos que 
chapisquem Tinta Plástica sobre papel 
color set preto. 

B) Com Tinta Plástica, faça círculos 
vermelhos de tamanhos diferentes, depois 
faça linhas circulares com a cor Amarelo.

 “Borboletas” – Rafael Murió.

você vai precisar de:

- Pincel, 

- Tinta Plástica,

- Papel Color Set na cor Preto.

Atividade sugerida com Tinta Plástica 02
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Características: 

Ideal para trabalhos de artesanato. Pode 
ser aplicada em vários materiais como: 
madeira, papel, cerâmica, isopor, gesso, 
couro e cortiça.

Já o vidro, PET, plástico e metal, antes de 
receber a Tinta PVA, devem ser preparados 
com duas demãos de Primer.

Pode ser aplicada com pincel, rolinho de 
espuma ou esponja. 

Vários trabalhos escolares são feitos com 
madeira, tampas de pizza, PET ou isopor 
e sugerimos a utilização dela pois sua 
durabilidade é bem grande.



Fotos do produtos.
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Atividade sugerida com PVA Fosca 
para Artesanato 01

Modo de fazer:

A) Pinte um retângulo de Papelão Paraná
com Big Giz de Cera Triangular na cor Preto 
deitado.

B) Pinte retângulos de cartolina com 
PVA Tinta Fosca Artesanato na cor Cinza 
(mistura de Branco + Preto) em diversos 
tons. Pinte alguns papéis com texturas 
(chapiscado ou marcas de dedos).

C) Observe a obra “Flores” de Marcos 
Andruchak e inspirados nela, peça aos 
alunos que criem a própria obra recortando 
retângulos, círculos e triângulos.

Você vai precisar de:

- Papel Panamá,

- Big Giz de Cera Triangular,

- Tintas PVA Fosca para Artesanato,

- Pincel,

- Tesoura Escolar.

                                                                                “Flores” - Marcos Andruchak
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Atividade sugerida com PVA Fosca 
para Artesanato 02

Modo de fazer:

A) Pinte uma folha na cor Branca 
Gramatura 300g com Giz de Cera 
Triangular. Observe a obra “Primavera” 
de Marcos Andruchak e inspirados nela, 
peça aos alunos que façam uma releitura. 
Exemplo abaixo.

B) Pegue um rolinho de papel higiênico 
e corte em um dos lados, vários cortes de 
1 cm de distância entre eles. Dobre para 
formar a árvore. Para as flores faça um 
rolinho menor.

C) Coloque PVA Tinta Fosca Artesanato 
na cor Verde Musgo num prato. Espalhe 
a tinta e coloque no rolinho (copa da 
árvore). “Imprima” sobre a base pintada. 
Faça o mesmo com as flores. 

D) Finalize fazendo círculos (copa das 
árvores e miolo das flores). Utilize o pincel.

Você vai precisar de:

- Big Giz de Cera Triangular, 

- Folha de Papel Gramatura 300g
   na cor Branca, 

- Rolo de Papel Higiênico,

- Pincel.

“Primavera” - Marcos Andruchak



Fotos do produtos.
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Características: 

Tinta Acrílica para telas e trabalhos 
artísticos em cartão, papelão ou outras 
superfícies preparadas com Base Acrílica
para Artesanato, Gesso ou Pasta para 
Modelagem.

Pode ser usada pura ou diluída, com 
pincel, espátula ou outra técnica sobre a 

superfície desejada. A secagem é rápida 
(20 a 30 minutos) o que facilita o trabalho na 
escola uma vez que as aulas são de 
50 minutos.

É uma tinta sólida, bastante resistente e 
atóxica.
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Modo de fazer:

A) Inspire-se na obra “Dona Flor” de 
Mauricio Loureiro e faça o molde de uma 
flor. Risque várias flores sobre a tela. Pinte 
com a Acrylic Colors. Faça contornos com 
Acricor Cola Relevo Brilliant na cor Branco 
nas flores. Faça pontos e linhas com a Tinta 
Acrylic Colors na cor Branco de Titânio mais 
diluída (Pincel 056-00).

“Dona Flor”– Mauricio Loureiro

Você vai precisar de:

- Lápis Preto, 

- Tela ou Painel de Pintura, 

- Acrylic Colors (cores diversas),

- Acricor Cola Relevo na cor Branco,

- Pincel 056-00.

Atividade sugerida com Acrylic Colors 01
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Modo de fazer:

A) Inspire-se na obra “Peixe Margarida” de 
Mauricio Loureiro e faça um desenho sobre 
uma Tela. Pinte comAcrylic Colors. 

B) Contorne todo o desenho com 
Marcador Permanente na cor Preto. 
Contorne as flores com Acricor Cola Relevo 
Brilliant na cor Branco. 

C) Faça círculos com a Tinta Acrylic 
Colors na cor Branco de Titânio diluída 
(Pincel 056-00).

Você vai precisar de:

- Lápis Preto, 

- Tela ou Painel de Pintura, 

- Acrylic Colors (cores diversas),

- Acricor Cola Relevo Brilliant
   na cor Branco, 

- Pincel 056-00.

 

“Peixe Margarida” - Mauricio Loureiro

Atividade sugerida com tinta Acrylic Colors 02
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Características: 

A Tinta Nankin foi desenvolvida para 
trabalhos artísticos e escolares. 

Pode ser aplicada com pincel, bico de pena 
ou caneta Nankin sobre papel, cartolina e 
superfícies não esmaltadas. 

É solúvel em água e é disponível em 9 cores
vivas (2 metálicas) prontas para serem 
usadas. Se usarmos com água fazemos 
uma pintura aquarelada.
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Modo de fazer:

A) Faça uma Aquarela no Papel para 
pintura 300g com a Tinta Nankin. Para 
aquarelar com Nankin coloque num prato 
uma ou duas gotas de Tinta Nankin da cor 
escolhida e misture com um pouco de água. 
Passe sobre a superfície e espere secar.

B) Inspirados na obra de Picasso “Flores”, 
pinte as flores com Tinta Nankin pura sobre 
a base aquarelada (miolo e pétalas). Com 
pincel fino e palito de dentes faça os galhos.

C) Pinte uma folha de Papel Gramatura 
200g com Tinta Nankin na cor Azul ou 
outra cor que preferir e depois de seca, 
risque as mãos, recorte e cole com a Cola 
Bastão para finalizar o trabalho.

Você vai precisar de:

- Papel Gramatura 200g e 300g, 

- Tinta Nankin (cores diversas), 

- Pincel Fino,

- Palito de Dentes,

- Tesoura Escolar,

- Cola Bastão.

“Flores” - Picasso

Atividade sugerida com Tinta Nankin 01

40
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Atividade sugerida com Tinta Nankin 02

Modo de fazer:

A) Jogue gotas de Tinta Nankin sobre 
uma folha de Papel para pintura Gramatura 
300g e espalhe misturando-as entre si com 
movimentos para a direita e esquerda.

B) Pinte folhas de Papel para pintura 
Gramatura 200g com Tinta Nankin de várias 
cores (verde, preto, cinza, laranja, etc). 
Espere secar.

C) Inspire-se na obra “Vaso de flores” 
de Picasso e crie sua própria obra rasgando
os papéis, formando os elementos (vaso, 
galhos, flores).

D) Cole com a Cola Bastão sobre a base 
pintada.

Você vai precisar de:

- Papel Gramatura 200g e 300g
    para Pintura, 

- Tinta Nankin (cores diversas), 

- Cola Bastão.

“Vaso de flores” - Picasso 
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Características: 

Muito resistente às lavagens. Pode ser 
aplicada com pincel, esponja ou carimbo 
em tecidos de algodão sem goma. 

É necessário lavar o tecido antes da pintura
para retirar resíduos de goma. 

Tem excelente cobertura. As cores são 
miscíveis entre si. Também pode ser usada 
para tingir Massa para Biscuit.

Apresenta super resistência à 
lavagens, excelente cobertura, além de 
maior rendimento. 

Não utilizar em tecidos sintéticos. 
Pode ser utilizada para tingir massa de 
biscut.
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Modo de fazer:

A) Inspire-se na obra de Rafael Rocha
“Mandacaru dos Anjos” e faça o seu 
desenho sobre um retângulo de tecido.

B) Pinte o fundo e os cactos. Passe 
Tinta para Tecido numa tampinha de 
garrafa e imprima sobre o trabalho 
para fazer as flores.

C) Dê acabamento com Caneta Acrilpen 
na cor Preto.

   “Mandacaru dos Anjos” - Rafael Rocha

Você vai precisar de:

- Lápis Preto, 

- Tecido de Algodão, 

- Pincel 054-10, 

- Tinta para Tecido (cores diversas),

- Uma Tampinha de Garrafa,

- Acrilpen na cor Preto.

Atividade sugerida com Tinta para Tecido 01
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Modo de fazer:

A) Inspire-se na obra “Jardim das ilusões” 
de Rafael Rocha e faça o seu desenho 
sobre um retângulo de tecido.

B) Pinte o fundo com pincel de cerdas 
duras com a técnica das “batidinhas” 
(batendo o pincel com tinta sobre o tecido) 
e pouca tinta no pincel.

C)--Pinte os círculos colocando no 
pincel 054-10, tinta de duas cores (numa 
ponta do pincel uma cor e na outra, uma 
segunda cor. Parta do centro do círculo e vá 
fazendo como um caracol. 

D)-.Pinte os cabos e folhas. Faça o 
acabamento com as canetas Acrilpen.

Você vai precisar de:

- Lápis Preto, 

- Tecido de Algodão, 

- Pincel 054-10, 

- Tinta para Tecido,

- Canetas Acrilpen (cores diversas).

“Jardim das ilusões”  - Rafael Rocha

Atividade sugerida com Tinta para Tecido 02

DICA: Para o tecido não escorregar enquanto está sendo pintado, passe Cola Permanente sobre um retângulo 
de papel cartão, aguarde 20 minutos e apoie o tecido em cima. Ele ficará firme, facilitará a pintura e não deixará 
a tinta passar para o outro lado do tecido.
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Características: 

Tinta com efeito de transparência e 
suavidade. Ideal para trabalhos escolares
delicados em tons pastéis. 

Ótimo para pintar em Papel com Gramatura 
superior a 90g, papel cartão e Papelão 
Paraná.

O estojo Aquarela da Acrilex apresenta as 
cores Branco e Preto em maior quantidade, 
pois são muito utilizadas na mistura com 
outras cores para obtenção de tons mais 
claros ou escuros.
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Modo de fazer:

A) Faça um desenho inspirado na obra 
“Flores” de Aldemir Martins. Pinte com 
Aquarela. Molhe o pincel na água e em 
seguida na pastilha e passe sobre o papel 
(pouca água o tom será escuro, mais água 
o tom será mais claro).

B) Se quiser deixar o desenho mais 
realçado nos contornos, use pincel fino na 
pastilha com pouca água ou Lápis de Cor 
Aquarelável depois que a pintura com a 
tinta estiver seca.

Você vai precisar de:

- Lápis Preto, 

- Folha de Sulfite na cor Branca, 

- Aquarela,

- Lápis de Cor Aquarelável.

“Flores” – Aldemir Martins

Atividade sugerida com Aquarela 01
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Modo de fazer:

A) Faça um desenho inspirado na obra 
“Flores” de Aldemir Martins. Pinte com 
Aquarela. Molhe o pincel na água e em 
seguida na pastilha e passe sobre o papel 
(pouca água o tom será escuro, mais água 
o tom será mais claro).

B) Outra opção: molhe todo o papel antes
e em seguida passe a tinta sobre ele. A 
pintura ficará mais clara, tons mais pastéis.
Se quiser deixar o desenho mais realçado
nos contornos, use pincel fino na pastilha
com pouca água ou Lápis de Cor 
Aquarelável depois que a pintura com a 
tinta estiver seca.

Você vai precisar de:

- Lápis Preto, 

- Folha de Sulfite na cor Branca, 

- Aquarela,

- Lápis de Cor Aquarelável.

“Flores” – Aldemir Martins

Atividade sugerida com Aquarela 02
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A Arte se define como uma criação do homem com 
valores estéticos que sintetizam as suas emoções, sua 
história, seus sentimentos e sua cultura. O ser humano 
já deixava sua marca nas pedras e cavernas desde a 
pré–história, fazendo assim o registro dos primeiros 
acontecimentos do mundo. Começava ali a história das 
civilizações.

A Arte se apresenta de várias formas: a plástica, a música, 
a escultura, o cinema, o teatro, a dança, a arquitetura, a 
poesia, etc.

Para se comunicar o artista precisa da arte e da técnica e 
essa comunicação se dá através do que se vê (visual), do 
que se ouve (auditiva) ou do que se vê e se ouve ao mesmo 
tempo (audiovisual).

Hoje, alguns tipos de arte permitem que o apreciador 
participe da obra e até que interaja com ela, em alguns 
casos modificando-a.

A seguir vamos apresentar a Linha do Tempo nas Artes
Plásticas para que você possa ver nos registros, a 
evolução do mundo e, em cada movimento, possa 
trabalhar com seus alunos atividades artísticas que farão 
com que a aprendizagem se torne mais efetiva.

Você vai perceber que alguns artistas aparecem num 
movimento e em outro porque os movimentos vão 
aparecendo e eles vão se adaptando às novas tendências,
é o caso de Vincent van Gogh, por exemplo, que tem obras 
impressionistas e expressionistas. As obras de Tarsila do 
Amaral no início de sua carreira são muito clássicas, mas o 
movimento onde Tarsila mais se encontrou e se destacou 
como artista foi o Modernismo.

Vincent van Gogh
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Trabalhar com os Movimentos Artísticos com os alunos é muito importante uma vez que eles 
vão conhecendo a história da humanidade de forma prazerosa, lúdica e ao mesmo tempo 
conhecem a evolução de diferentes materiais plásticos. Eles se expressam com técnicas 
inéditas e desenvolvem habilidades motoras, sensoriais e criativas, tudo muito importante 
para o desenvolvimento global deles como seres humanos.

De acordo com a faixa etária dos seus alunos, selecione movimentos artísticos, músicas, 
histórias infantis, poesias, imagens ou projetos que queira trabalhar que mais proporcionarão 
o desenvolvimento deles. 

Neste Manual trabalhamos com a História das Tintas e os Movimentos Artísticos desde a 
Pré-história até os dias atuais. Sugerimos muitas releituras, muitas técnicas e muitos materiais. 
Não temos a intenção de dar receitas, muito pelo contrário, queremos dar ideias para que você 
faça a técnica do Giz de Cera Neon com Nankin, por exemplo, não somente para trabalhar 
com Mauricio Loureiro (Os peixes), mas poderá trabalhar qualquer pintor, qualquer música, 
qualquer releitura de imagem, enfim, as sugestões de técnicas e materiais diferenciados ser-
vem para outros artistas ou outras obras.

Contextualização
Momento histórico

A) Fale com os alunos sobre o momento 
histórico do mundo ou do lugar onde o 
artista viveu, quando realizou a obra.

B) Converse sobre a famosa obra de 
Leonardo da Vinci que retrata a figura de 
uma mulher com um sorriso tímido e uma 
expressão introspectiva.

C) Uma das grandes discussões no meio 
artístico é sobre a mulher representada no 
quadro. Muitos historiadores acreditam que 
o modelo usado no quadro seja a esposa de 
Francesco del Giocondo, um comerciante 
de Florença. Outros afirmam que seja Isabel 
de Aragão, Duquesa de Milão, para a qual 
da Vinci trabalhou alguns anos. Para Lillian 
Schwartz, cientista dos Laboratórios Bell, 
Mona Lisa é um autorretrato de Leonardo 
da Vinci. Hoje a obra está exposta no 
Museu do Louvre em Paris – França.

Ao trabalhar com uma obra de arte o ideal é fazer a leitura formal, leitura interpretativa, 
conhecer a vida, obras e estilo do artista e só depois de todo o estudo e apropriação do 
conhecimento em cima da obra é que o aluno partirá para fazer sua releitura.
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Leitura Formal

Mostre a obra aos alunos, peça que olhem por um tempo e comece a fazer perguntas de 
acordo com o conhecimento prévio deles:

A) Quais linhas são vistas nessa obra? 
Retas? Curvas?

B) E as formas? São formas que você 
conhece? Quais?

C) Que cores predominam na obra? 
Primárias? Secundárias? Contrastantes? 
Frias? Quentes?

Artista e sua obras

A) Fale sobre a vida de Leonardo da Vinci ou peça que pesquisem. Mostre outras obras dele. 
Se possível mostre as obras em ordem cronológica para que os alunos vejam as mudanças 
que vão acontecendo ao longo do tempo.

D) Quantos planos vocês veem nessa 
obra? Quais?

E) Tem perspectiva?

F) Os elementos são proporcionais?

G) Continue fazendo perguntas que achar 
pertinentes.
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Leitura Interpetativa

A) Pergunte o que as crianças sentem 
ao observar a obra. Se gostaram ou não. 
Se gostaram, do que gostaram e se não 
gostaram, qual a razão.

Releitura, o que é?

Reler não é copiar. 

É criar algo novo que mantém um elo com a fonte que serviu de inspiração. 

Para isso é importante conhecer o artista, a época que viveu sua biografia, suas obras, 
seu estilo, os artistas que ele admirava, a história do mundo ou do país na época da obra 
estudada, as técnicas que utilizava, etc., além de acrescentar nessa nova produção um toque 
pessoal e uma nova maneira de ver e sentir, de acordo com a cultura e vivência próprias de 
cada um. 

Cada criança fará com os próprios traços, as cores que escolher, colocará a sua “marca” na 
sua criação.

Abaixo mostramos várias releituras da Mona Lisa feitas por Rafael Rocha, artista de 
Recife – PE. Ele coloca sua musa em Caruaru, Salvador, São Paulo, Rio de Janeiro e outras 
cidades brasileiras. 

Rafael Rocha - Mona Lisa - Caruaru - PE            Rafael Rocha - Mona Lisa - Rio de Janeiro          Rafael Rocha - Mona Lisa e o casamento

Podemos perceber que todas foram inspiradas na Mona Lisa de Leonardo da Vinci, mas elas 
estão em várias cidades diferentes, estão com roupas e cabelos diferentes assim como a 
pintura do rosto. Elas carregam os traços do artista Rafael Rocha, as cores, e características 
de suas obras.

Portanto, proponha aos seus alunos, a partir do estudo de um artista e uma obra escolhida 
criem a própria obra. Ao término, sempre junte os alunos e elenque os conteúdos trabalhados, 
as técnicas, os materiais utilizados, o aprendizado assimilado e o conhecimento adquirido. 

B) Cada criança dirá o que pensa e o que 
está vendo na obra. Nesse momento cada 
um terá um sentimento de acordo com 
a própria história de vida e o seu grau de 
conhecimento em relação à arte.
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Rafael Rocha - Mona Lisa em Salvador - Farol da Barra                 Rafael Rocha - Mona Lisa em Salvador - Elevador Lacerda

Rafael Rocha - Mona Lisa em Salvador - Pelourinho                   Rafael Rocha - Mona Lisa em São Paulo - Parque Trianon

Rafael Rocha - Mona Lisa em SP - Memorial da América Latina                              Rafael Rocha - Mona Lisa em São Paulo - MASP
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As primeiras obras de arte datam do 
período Paleolítico. Eram encontradas 
pequenas estátuas humanas como 
por exemplo, a Vênus de Willendorf 
(aproximadamente 25000 a.C.). 

Os mais conhecidos conjuntos de pinturas
em cavernas (Arte Rupestre) estão em 
Altamira, na Espanha (30000 a.C. a 12000 
a. C.) e em Lascaux na França (15000 a.C.), 
onde se encontram pinturas de animais 
pré-históricos como: bisões, rinocerontes, 
etc.

A Arte Rupestre se divide em dois tipos: 
pintura rupestre são as composições 
realizadas com pigmentos e a gravura 
rupestre que são as imagens gravadas 
em incisões na própria rocha.

Geralmente trazem a representação de 
animais, plantas, pessoas e sinais gráficos 
abstratos. 

Esses registros ilustram cenas de caça, 
rituais, cenas do cotidiano, lutas, entre 
outras.

“Bisão” – Caverna de Altamira na Espanha
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Modo de fazer:

A) Coloque um pouco de Tinta para Tecido 
no pratinho plástico e com a buchinha 
plástica faça algumas manchas num 
retângulo de tecido.

B) Com Tinta para Tecido na cor Preto ou 
Marrom, faça os desenhos inspirados nos 
desenhos das cavernas. Complete com 
Canetas Acrilpen.

c) Junte quatro gravetos (galhos) com 
barbante pelas extremidades e amarre 
as pontas do tecido.

Você vai precisar de:

- Tecido de Algodão 
    na cor branco ou bege, 

- Tinta para Tecido (cores diversas), 

- Canetas Acrilpen (cores diversas), 

- Pincel, 

- Buchinha Plástica, 

- Pratinho Plástico, 

- Gravetos,

- Barbante.

Pintura Rupestre em tecido
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Modo de fazer:

A) Recorte a cartolina no tamanho A4. 
Coloque-a sobre uma lixa grossa ou piso 
poroso. Passe o Big Giz de Cera Triangular 
deitado para deixar o papel parecendo 
as paredes das cavernas.

B) Crie um desenho inspirado nas pinturas 
das cavernas. Pinte com Tempera Guache.

Você vai precisar de:

- Big Giz de Cera Triangular, 

- Tempera Guache,

- Pincel 054-02, 

- Cartolina ou Papel Kraft, 

- Lixa Grossa ou Piso Poroso.

Pintura rupestre em papel com 
Big Giz de Cera Triangular e Tempera Guache
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Modo de fazer:

A) Faça o desenho sobre a lixa com o 
Lápis Preto bem fraquinho.

B) Pinte com o Big Giz de Cera Triangular.

Você vai precisar de:

- Lixa Grossa na cor preto ou branca,

- Big Giz de Cera Triangular,

- Lápis Preto.

Pintura rupestre em lixa com 
Big Giz de Cera Triangular
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Modo de fazer:

A) Pinte a cartolina com o Big Giz de Cera 
Triangular (cada pedaço de uma cor). Pinte 
bem forte.

b) Passe uma demão de Tinta Nankin e 
espere secar.

c) Faça o desenho sobre o papel com 
Lápis Preto bem fraquinho.

d) Abra o clip e vá raspando onde está o 
desenho. Ao raspar a Tinta Nankin, aparece 
o Giz de Cera que está por baixo mostrando 
o desenho.

Você vai precisar de:

- Cartolina, 

- Big Giz de Cera Triangular, 

- Nankin, 

- Lápis Preto, 

- Pincel,

- Clip.

Pintura rupestre com 
Giz de Cera e Tinta Nankin
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Modo de fazer:

A) Coloque um pouco de Tempera 
Guache na cor Marrom num pratinho. 
Coloque alguns pingos de água e deixe 
a tinta bem aguada. 

b) Molhe a cartolina com algodão. Molhe o 
pincel na tinta e encoste no papel molhado 
para manchar. Espere secar.

c) Com a Dimensional Relevo 3D Brilliant 
na cor Marrom faça os animais.

Você vai precisar de:

- Cartolina, 

- Algodão, 

- Tempera Guache na cor Marrom, 

- Dimensional Relevo 3D Brilliant 
    na cor Marrom, 

- Pincel 050-08.

Pintura com manchas de 
Tempera Guache e Tinta Dimensional
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Modo de fazer:

A) Inspirando-se na escultura da Vênus 
de Willendorf, faça a sua Vênus utilizando 
Massinha de Modelar. Faça uma grande
oval de massinhas e vá modelando a 
cabeça, seios, barriga, pernas. Com palito 
de churrasco ou tesoura escolar, faça os 
detalhes.

Você vai precisar de:

- Massinha de Modelar (plastilina), 

- Palito de Churrasco,

- Tesoura Escolar.

“Vênus” de Willendorf – Massinhas
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Modo de fazer:

A) Prepare o Papel Maché seguindo as 
instruções da embalagem.

b) Cubra a garrafa PET cortada com o 
Papel Maché. Espere secar e pinte com PVA 
Tinta Fosca Artesanato (batidinhas com 
esponja plástica).

c) Faça os desenhos com Big Giz de Cera 
Triangular na cor Preto.

Você vai precisar de:

- Papel Maché, 

- PVA Tinta Fosca Artesanato
   (cores diversas),

- Big Giz de Cera Triangular, 

- Garrafa PET Cortada,

- Esponja Plástica.

Pintura rupestre sobre Papel Maché
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Modo de fazer:

A) Pesquise sobre os desenhos das 
cavernas, entenda seus significados. Crie o 
seu desenho inspirado nos rupestres e faça 
com Big Giz de Cera Triangular nas pedras 
rústicas.

Você vai precisar de:

- Pedras Rústicas,

- Big Giz de Cera Triangular.

Pintura rupestre sobre pedras
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No antigo Egito as obras de arte possuíam 
um forte caráter religioso e funerário. Os 
egípcios acreditavam na vida após a morte. 
As pinturas eram feitas nas paredes das 
pirâmides ou em papiros.

Pintura: Uma das características principais 
da pintura egípcia é o desenho chapado de 
perfil e sem perspectiva artística chamado 
de Lei da Frontalidade.

Essas pinturas retratavam a vida dos faraós, 
as ações dos deuses, a vida após a morte 
entre outros temas da vida religiosa. Esses 
desenhos geralmente eram acompanhados 
de textos em escrita hieroglífica, onde as 
palavras e expressões eram representadas 
por desenhos. As tintas eram obtidas na 
natureza (pó de minérios e substâncias 
orgânicas).

Escultura: Nas tumbas de diversos 
faraós foram encontradas muitas 
esculturas de ouro. Os artistas egípcios 
conheciam muito bem as técnicas para 
moldar o ouro. Faziam estatuetas 
representando deuses e deusas da religião
politeísta egípcia. O ouro também era 
utilizado para fazer máscaras mortuárias 
que serviam de proteção para os rostos das 
múmias.

Arquitetura egípcia: Os egípcios 
desenvolveram vários conhecimentos 
matemáticos, com isso, conseguiram 
erguer obras que sobrevivem até os dias de
hoje. Templos, palácios e pirâmides foram
construídos em homenagem aos deuses e
aos faraós. Eram grandiosos e imponentes,
pois deviam mostrar todo poder do faraó. 
Eram construídos com blocos de pedra, 
utilizando-se mão de obra escrava para 
o trabalho pesado.
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Modo de fazer:

A) Prepare o Papel Maché seguindo as 
instruções da embalagem.

b) Faça uma placa de Papel Maché e 
com ela ainda molhada, faça as escritas 
egípcias. Espere secar.

Você vai precisar de:

- Papel Maché,

- Palito de Churrasco.

Escrita egípcia
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Modo de fazer:

A) Pinte o papelão com Base Acrílica para 
Artesanato e deixe secar.

B) Inspire-se na Arte Egípcia e crie o seu 
desenho sobre o papelão.

c) Pinte com Tempera Guache. Depois de 
seco faça uma intervenção com o Big Giz 
de Cera Triangular passando o dedo em 
algumas partes para fazer um sombreado 
“esfumaçado”.

Você vai precisar de:

- Base Acrílica para Artesanato, 

- Tempera Guache, 

- Big Giz de Cera Triangular, 

- Papelão,

- Pincel.

Pintura em papelão
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Modo de fazer:

A) Risque na cartolina uma pirâmide 
planificada conforme o desenho. Faça da 
altura que quiser.

b) Risque um dos lados da cartolina 
imitando tijolos ou pedras sobrepostas 
(desencontradas).

c) Pinte com Tempera Guache. Depois 
de seco, realce as linhas que formam os 
tijolos/pedras com a Big Caneta 
Hidrográfica na cor Preto.

d) Vinque as arestas. Cole as abas para 
montar a pirâmide.

Você vai precisar de:

- Big Giz de Cera Traingular,

- Tempera Guache, 

- Big Canetas Hidrográficas, 

- Cola Branca, 

- Régua, 

- Tesoura Escolar,

- Cartolina.

Pirâmides
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Modo de fazer:

A) Corte o jornal em tiras. Passe a cola 
nos pedaços de jornal e cubra o vaso de 
cerâmica.

B) A partir da boca do vaso foi feita uma 
estrutura de jornal amassado, uma forma
maior (ovalada) para a cabeça e outra 
menor (cilíndrica) para o pescoço. Cubra 
com pedaços de jornal e cola juntando essa 
estrutura ao vaso.

C) Amasse o papel alumínio fazendo o 
formato do Faraó. Cubra com papietagem 
feita com papel de seda (pedaços de papel 
de seda e Cola Branca).

d) Sobre a papietagem aplique o Papel 
Maché, exceto no vaso.

e)  Pinte com Acrylic Colors na cor Azul 
Cobalto e Metal Colors na cor Ouro.

f)--Faça os olhos com Marcador 
Permanente na cor Preto.

g) Dê acabamento com o Verniz Spray 
Acrilfix.

Você vai precisar de:

- Big Canetas Hidrográficas,

- Papel Maché, 

- Marcador Permanente na cor Preto, 

- Acrylic Colors na cor Azul Cobalto, 

- Metal Colors na cor Ouro, 

- Verniz Spray Acrilfix, 

- Pequeno Vaso de Cerâmica, 

- Jornal, 

- Papel de Seda, 

- Cola Branca,

- Papel Alumínio.

Faraó Tutankamon
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A natureza é retratada com equilíbrio e 
as formas aproximam-se da realidade. A 
perspectiva aparece de forma intensa nas 
pinturas. 

As esculturas estão em vários lugares com 
objetos extremamente decorados pois os 
gregos buscavam extrema perfeição. Os 
templos se multiplicam por toda a parte. 

A arquitetura e a ornamentação de templos 
religiosos, como o Párthenon, a Acrópole 
de Atenas e o Templo de Zeus na cidade 
de Olímpia, mostram força e características 
expressivas.

Os templos eram construídos nos pontos 
mais altos das cidades para que todos 
pudessem ver de onde estivessem.

Pintura: Os artistas gregos buscavam 
representar na pintura cenas do cotidiano, 
acontecimentos históricos, principalmente 
temas religiosos e mitológicos. Pintavam 
nas paredes (afrescos) e em vasos. 
Geralmente as pinturas eram feitas sobre 
fundo preto e na maioria das vezes em 
dourado ou ao contrário, o fundo dourado e 
os desenhos em preto.

Escultura: Transmitiam uma forte noção 
de realismo, pois os escultores gregos 
buscavam aproximar suas obras ao 
máximo do real, utilizando recursos e 
detalhes como nervos, músculos, veias, 
expressões e sentimentos. Representavam 
os deuses, deusas e atividades esportivas 
relacionadas às Olimpíadas.
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Modo de fazer:

A) Trace o desenho de uma ânfora e 
transfira para o Color Set na cor Vermelho.

b) Dentro da ânfora crie faixas gregas 
utilizando a repetição de formas 
geométricas.

c) Pinte partes alternadas com a Big 
Caneta Hidrográfica na cor Preto.

Você vai precisar de:

- Big Canetas Hidrográficas, 

- ¼ de Folha Papel Color Set 
   na cor Vermelho,

- Lápis Preto.

Vasos gregos
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Modo de fazer:

A) Passe duas demãos de PVA Tinta Fosca 
Artesanato na cor Terracota sobre o vaso.

b)  Risque o desenho inspirado nas faixas 
gregas. Utilize o Lápis Preto.

c)--Pinte com a PVA Tinta Fosca 
Artesanato na cor Preto.

d) Passe uma demão de Tempera Guache 
Glitter na cor Amarelo para dar acabamento 
e brilho.

Você vai precisar de:

- PVA Tinta Fosca Artesanato 
    nas cores Terracota e Preto, 

- Tempera Guache Fantasia Glitter, 

- Vaso de Cerâmica, 

- Lápis Preto,

- Pincel.

Pintura em cerâmica
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Modo de fazer:

A) Misture o Papel Maché com água 
seguindo as instruções da embalagem. 
Modele o Atleta Grego. Deixe secar.

b) Pinte um retângulo de papelão com 
Tinta Acrylic Colors (cores diversas).

c) Cole o Atleta Grego sobre a pintura.

Você vai precisar de:

- Acrylic Colors (cores diversas), 

- Papel Maché, 

- Cola Branca, 

- Papelão

- Pincel.

Atleta grego



72

Modo de fazer:

A) Faça um desenho inspirado nas faixas 
gregas. Recorte em E.V.A., cole num 
quadradinho de madeira com a Cola para 
E.V.A. e Isopor.

b)--Coloque Tinta para Tecido num 
pratinho plástico, passe o rolinho sobre a 
tinta para que a tinta vá para o rolinho; em 
seguida, passe o rolinho carregado com a 
tinta no E.V.A. (molde para a faixa).

c) Decalque o desenho sobre a bolsa de 
algodão cru várias vezes deixando sempre 
o mesmo espaço para formar a faixa grega.

Você vai precisar de:

- Sacola de Algodão na cor Cru, 

- Pedaço de Madeira, 

- E.V.A., 

- Cola para E.V.A. e Isopor, 

- Tesoura Escolar, 

- Régua, 

- Tinta para Tecido, 

- Pratinho Plástico,

- Rolinho de Espuma.

Bolsa com faixas gregas
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Com forte influência dos etruscos, a Arte 
Romana antiga seguiu o modelo dos 
elementos artísticos e culturais dos gregos 
e chegou a “copiar” estátuas clássicas. 
São construídos inúmeros monumentos 
públicos em homenagem aos imperadores 
romanos.

No Império Romano do Oriente (Império 
Bizantino), com capital em Constantinopla, 
(antiga Bizâncio) aparece a Arte Bizantina. 
São feitos nesta época os grandes 
murais, os manuscritos, os ícones religiosos 
e os mosaicos de cores fortes e brilhantes, 
carregados de profundo caráter religioso.

Pintura: Destaque para os afrescos 
que eram pinturas feitas em paredes, 
principalmente igrejas e eram feitas com 
tinta à base de água, feita sobre argamassa 
ou cal queimado e areia. Os afrescos têm 
grande durabilidade, geralmente eram 
feitos grandes murais e eram bem 
coloridos. As pinturas dessa época 
retratavam passagens da bíblia.

Arquitetura: podemos destacar a 
construção de grandes e imponentes 
igrejas, cuja característica principal era 
a presença de cúpulas sustentadas por 
colunas. As partes internas das igrejas eram 
decorados com pinturas religiosas. Uma 
das mais lindas catedrais do mundo é a 
Basílica de Santa Sofia em Constantinopla, 
hoje Istambul na Turquia.

Mosaicos: As imagens em mosaico 
eram formadas pelos artistas a partir de 
pequenos e coloridos pedaços de pedra 
colados em paredes. Imagens religiosas e 
do imperador foram os temas principais. O 
mosaico nasceu nessa época.
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Modo de fazer:

A) Faça o desenho bíblico sobre o 
papelão. Pinte os contornos com 
Tempera Guache na cor Preto. Pinte o 
fundo com Guache Glitter ou Metálico.

b) Recorte várias formas geométricas em 
papelão e pinte de Azul, Branco, Marrom, 
Amarelo Pele, as cores que for usar no 
mosaico. Use Tempera Guache,

c) Cole as formas geométricas nos 
espaços para montar a figura.

d) Escolha alguns espaços e passe a Tinta 
Confetti.

Você vai precisar de:

- Tempera Guache (cores diversas), 

- Tempera Guache Fantasia Glitter ou 
    Metallic, 

- Tinta Confetti, 

- Cola Branca, 

- Papel Sulfite (cores diversas), 

- Tesoura Escolar,

- Papelão.

Figuras Bíblicas
Mosaico com papelão ou papel
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Modo de fazer:

A) Faça o desenho sobre uma base de 
papelão ou cartolina.

b) Recorte pedaços de papéis com 
várias formas e tamanhos variados (cores 
diversas). Separe os papéis por cores.

c)  Vá colando os papéis preenchendo 
todo o desenho.

d) Escolha algumas partes para aplicar a 
Tinta Confetti e dar brilho.

Você vai precisar de:

- Lápis Preto, 

- Papelão ou Cartolina, 

- Papel Color Set (cores diversas), 

- Cola Branca,

- Tinta Confetti.

Mosaico com papéis coloridos
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Modo de fazer:

A) Escolha um detalhe do “Mosaico 
Bizantino” e desenhe-o com Lápis Preto.

b) Faça quadradinhos com a Canetinha 
Hidrográfica na cor Preto preenchendo todo 
espaço.

c) Pinte a margem com Big Lápis de Cor 
Triangular, usando duas cores variando 
também os tons. O mesmo com o fundo 
azul.

Você vai precisar de:

- Papel de Desenho Grosso, 

- Big Lápis de Cor Triangular, 

- Canetinhas Hidrográficas, 

- Lápis Preto.

Pela paz
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Modo de fazer:

A) Pinte pedaços de cartolina com 
Tempera Guache, Tempera Guache 
Fantasia Glitter e Metallic (cores diversas). 
Espere secar.

b) Faça o desenho sobre o papelão.

c) Rasgue os papéis pintados em 
pedacinhos e vá colando sobre o papelão 
preenchendo todo o trabalho.

d) Finalize pintando o rosto com 
Canetinhas Hidrográficas.

Você vai precisar de:

- Tempera Guache Fantasia Glitter, 

- Tempera Guache Fantasia Metallic, 

- Tempera Guache, 

- Canetinhas Hidrográficas, 

- Cola Branca, 

- Cartolina,

- Papelão.

Mosaico rasgado
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“O Nascimento de Vênus” - Sandro Botticelli

Os elementos artísticos da Antiguidade 
Clássica voltam a servir de referência 
cultural e artística. O humanismo coloca 
o homem como centro do universo 
(antropocentrismo).
 
São características dessa época: o uso 
da técnica de perspectiva e o uso de 
conhecimentos científicos e matemáticos 
para reproduzir a natureza com fidelidade.
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“Primavera” - Sandro Botticelli 

Pintura: Na pintura, novas técnicas 
passam a ser utilizadas como o uso da 
tinta a óleo, por exemplo. A escultura 
renascentista é marcada pela 
expressividade e pelo neutralismo.  A 
xilogravura passa a ser muito utilizada 
nesta época.

Destaques: Jan Van Eyck, Sandro 
Boticcelli (Primavera), Leonardo da Vinci 
(Mona Lisa), Rafael Sanzio e Michelangelo 
Buonarotti.

“Mona Lisa” – Leonardo da Vinci – 1503 
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Você vai precisar de:

- Papel Maché, 

- Cola Branca, 

- Bola de Isopor, 

- Papel Crepom, 

- Fita de Cetim, 

- Fita Adesiva, 

- Acrylic Colors (cores diversas), 

- Base Acrílica para Artesanato, 

- Rolos de Papel Higiênico, 

- Caixa de Papelão, 

- Garrafa Pet 
   cortada ao meio 
   (parte inferior).

- Jornal, 

- Papelão, 

- Papel Alumínio,  

- Funil Plástico,

- Tesoura Escolar,

- Pincel 057-08,

Mona Lisa - Papel Maché
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Modo de fazer:

A) Mona Lisa – (Cabeça) - Sobre a bola
de isopor modele os cabelos com o papel 
alumínio. Rasgue tiras de jornal ou catálogo 
telefônico, passe Cola Branca e inicie 
a papietagem cobrindo toda cabeça.

b) Corpo – Pegue meia garrafa pet, encha 
com jornal, encaixe um funil na parte 
superior (ombros e pescoço) e junte esses 
dois materiais com fita adesiva. Faça a 
papietagem com jornal ou catálogo 
telefônico.

c) Depois de seco o corpo, encaixe o 
pescoço na cabeça.

d) Prepare o Papel Maché seguindo as 
instruções da embalagem. Cubra a cabeça, 
cabelos, pescoço, ombros e corpo. Modele 
o nariz. Marque os olhos e a boca. 
Espere secar. Pinte com Base Acrílica para 
Artesanato.

 

e) Com rolinhos de papel higiênico ou 
alumínio faça os braços.

f) Pinte os cabelos e o rosto com Tinta 
Acrylic Colors e faça o “vestido” com Papel 
Crepom.

g) Caixa moldura – Pegue duas tampas 
de caixas de sapatos uma maior e outra 
menor, coloque uma dentro da outra e faça a 
junção das duas com fita adesiva (moldura). 
Coloque Papel Maché sobre a “moldura” 
e vá moldando com os dedos para formar 
os veios dela. Pinte com a Acrylic Colors a 
moldura e o fundo (parte côncava).

h)  Finalize colando a Mona Lisa para 
finalizar o trabalho.
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Modo de fazer:

A) Desenhe a Mona Lisa sobre o Papel 
para pintura Gramatura 200g ou 300g.

b) Pinte com Lápis de Cor Aquarelável. 
Aquarele levemente com o pincel.

c) Reforce as linhas do desenho com a Big 
Caneta Hidrográfica na cor Preto.

d) Para finalizar, pinte o vestido da Mona 
Lisa e a parte superior do trabalho com 
Tinta Confetti.

Você vai precisar de:

- Lápis de Cor Aquarelável, 

- Big Canetas Hidrográficas, 

- Tinta Confetti, 

- Papel Gramatura 200g ou 300g 
    para Pintura, 

- Desenho da Mona Lisa,

- Pincel.

Mona Lisa – Lápis Aquarelável
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Modo de fazer:

A) Peça aos alunos que pesquisem sobre 
Lu Morgado, suas obras, seu estilo, as 
cores e os temas que utiliza para pintar.

b)--Peça que criem um desenho 
inspirado na Mona Lisa. Pinte com Lápis de 
Cor Triangular. Escolha alguns elementos 
do desenho que queira realçar e pinte com 
as Big Canetas Hidrográficas.

c) Faça os contornos com a Big Caneta
Hidrográfica na cor Preto, em seguida, em 
algumas partes, faça o contorno de 
amarelo. Faça pontinhos pretos com a 
Acricor Cola Brilliant na cor Preto sobre 
o contorno amarelo (característica da artista 
Naif Lu Morgado).

d) Finalize realçando alguns detalhes com 
Acricor Cola Glitter na cor Ouro.

Você vai precisar de:

- Big Lápis de Cor Triangular, 

- Big Canetas Hidrográficas, 

- Acricor Cola Brilliant na cor Preto, 

- Acricor Cola Glitter na cor Ouro, 

- Papel com Gramatura 200g ou 300g
    para Pintura, 

- Desenho da Mona Lisa (criação do aluno), 

- Pincel.

Mona Lisa ao estilo de Lu Morgado
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Modo de fazer:

A) Coloque o desenho da Mona Lisa sobre 
uma mesa e a folha de acetato por cima.

b) Com o Marcador Permanente e linhas 
curtas vá transferindo o desenho para o 
acetato.

Você vai precisar de:

- Marcador Permanente (cores diversas), 

- Folha de Acetato,

- Desenho da Mona Lisa.

Sugestão: A partir do trabalho com a Mona Lisa, converse sobre a emancipação 
feminina, os direitos adquiridos, a inserção da mulher no mercado de trabalho, a 
posição feminina frente aos acontecimentos, cargos de chefia, etc. Solicite aos 
alunos que tragam uma foto feminina para a sala (foto das alunas ou de alguém 
que admiram, pode ser mãe, irmã, esposa, filha, amiga ou artista) e façam a 
mesma técnica.

Mona Lisa na transparência
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Modo de fazer:

A) Desenhe uma cena religiosa. Divida o 
espaço com linhas imitando pedaços de 
vidro.

b) Faça outras linhas para compor o fundo.

c) Contorne com Marcador Permanente na 
cor Preto e pinte com Lápis de Cor.

d) Passe Tinta Confetti no fundo, na 
auréola e no manto.

Você vai precisar de:

- Papel Grosso de Desenho, 

- Lápis de Cor, 

- Tinta Confetti, 

- Marcador Permanente na cor Preto, 

- Lápis Preto, 

- Pincel 054-12.

Vitral renascentista



86

A Arte Barroca destaca a cor e não o 
formato do desenho. Os efeitos de luz e 
sombra são utilizados constantemente 
como um recurso para dar vida à obra. Os 
temas que mais aparecem são: paisagem, 
natureza morta e cenas do cotidiano.

O berço do Barroco é a Itália do século XVI 
e aos poucos foi se expandindo para todos 
os países da Europa.

Pintura: Os artistas barrocos eram 
patrocinados pelos monarcas, burgueses 
e clero. As obras de pintura e escultura são 
rebuscadas, detalhistas e expressam as 
emoções da vida e do ser humano.

Esculturas: Mostram faces humanas 
marcadas pelas emoções, principalmente 
sofrimento. Os traços se contorcem, 
demonstrando um movimento exagera-
do. Predominam as curvas, os relevos e a 
utilização do dourado.

“As meninas” – Velasquez - 1656

Destaques: Caravaggio, Rubens, 
Rembrandt, Velasquez, Van Dyck e 
Johannes Vermmer, Tintoretto (Europa).

Barroco no Brasil - O barroco brasileiro 
foi diretamente influenciado pelo barroco 
português, porém, com o tempo, foi 
assumindo características próprias. A 
grande produção artística barroca no 
Brasil ocorreu nas cidades auríferas de 
Minas Gerais, no chamado século do ouro 
(século XVIII). Estas cidades eram ricas 
e possuíam uma intensa vida cultural e 
artística. 

O principal representante do barroco 
mineiro foi o escultor e arquiteto Antônio 
Francisco de Lisboa também conhecido 
como Aleijadinho. Suas obras tinham forte 
caráter religioso, eram feitas em madeira e 
pedra-sabão como “Os Passos da Paixão”, 
na Igreja de Bom Jesus de Matozinhos, em 
Congonhas do Campo (MG).

 “Santuário do Bom Jesus de Matosinhos”
Aleijadinho – Congonhas - MG
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Modo de fazer:

A) Para cada anjinho utilize duas rolhas 
(uma inteira e outra cortada na proporção 
de 2/5 da altura).

b) Junte as rolhas com um palito de 
dentes deixando um espaço entre o corpo 
e a cabeça.

c) Corte um cotonete no meio e espete um 
de cada lado na rolha (corpo). Pinte tudo 
com a Tinta Metal Colors na cor Dourado 
Solar.

d) Depois de seco, faça o rosto do anjinho 
com o Marcador Permanente na cor 
Preto. Corte as asinhas do anjo em E.V.A. 
branco, passe Tinta Confetti e espere secar. 
Cole atrás do anjo utilizando a Cola Branca 
Ateliê. Com o arame faça a auréola (anel 
dourado).

Você vai precisar de:

- Metal Colors na cor Dourado Solar, 

- Marcador Permanente na cor Preto, 

- Tinta Confetti, 

- Tesoura Escolar, 

- Cola Branca Ateliê, 

- Arames Flexíveis Dourados, 

- E.V.A. na cor Branco, 

- Palito de Dentes, 

- Cotonete,

- Rolha.

Anjos barrocos
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Modo de fazer:

A) Cole a xerox de jornal sobre o cartão 
Paraná com a Cola Bastão.

b) Baseado na obra “Moça com brinco de 
pérola”, desenhe sua interpretação.

c) Contorne com Marcador Permanente na 
cor Preto.

d) Pinte com a Big Canetas Hidrográficas.

e) Em algumas áreas passe Tinta 
Confetti e complete com as flores usando 
Acricor Cola Relevo. Faça uma moldura 
com papel color set e cole com a Cola 
Bastão.

Você vai precisar de:

- Marcador Permanente na cor Preto, 

- Big Canetas Hidrográficas, 

- Tinta Confetti, 

- Cola Bastão, 

- Pincel 054-14, 

- Lápis Preto, 

- Acricor Cola Relevo Metallic, 

- Cartão Paraná, 

- Xerox de Jornal, 

- Tesoura Escolar, 

- Papel Color Set,

- Régua.

Johannes Vermmer
“Moça com brinco de pérola”
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Modo de fazer:

A) Cole o desenho no fundo da tampa 
utilizando a Cola Bastão. Preencha os 
espaços com Massinha de Modelar. 
Contorne os espaços com Acricor Cola 
Brilliant na cor Preto.

b) Sobre a massinha passe Tempera 
Guache Fantasia Glitter e Metallic.

c) Nos quadros da parede passe Tinta 
Confetti sobre as massinhas.

Você vai precisar de:

- Massinha de Modelar, 

- Cola Bastão, 

- Acricor Cola Brilliant na cor Preto, 

- Tinta Confetti, 

- Tempera Guache Fantasia Glitter 
    e Metallic,

- Tampa de Caixa de Sapato, 

- Desenho “As meninas” de Velasques.

Velasquez – “As meninas”
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Modo de fazer:

A) Desenhe uma igreja sobre a pedra de 
sabão de coco.

b) Com a faquinha corte as sobras. Com a 
lixa grossa apare as arestas.

c) Com o palito de churrasco faça portas, 
janelas e detalhes da igreja (vincos).

d) Nos lugares vincados passe Acricor 
Cola Relevo Glitter na cor Tutti Frutti para 
realçar.

e) Passe Tinta Confetti em todo trabalho.

Você vai precisar de:

- Pedra de Sabão de Coco, 

- Faquinha sem ponta, 

- Lixa Grossa, 

- Palito de Churrasco, 

- Tinta Confetti

- Acricor Cola Relevo Glitter 
    na cor Tutti Frutti.

Igrejas barrocas
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O estilo rococó é marcado por pinturas 
com tons claros, com linhas curvas e a 
sensualidade aparece em destaque. Os 
afrescos (pintura com pigmentos à base 
d’água, feita sobre argamassa ainda 
fresca de cal queimado e areia), ganham 
importância e são utilizados na decoração 
de ambientes internos.

No estilo rococó são usadas as cores 
luminosas e suaves em contraposição 
às cores fortes do Barroco. São utilizadas 
muitas linhas curvas, leves, delicadas 
e sutis. Pintam a natureza e sua beleza, 
representam a vida profana da 
aristocracia, refletem o que é refinado, 
agradável e exótico.

“Alegoria da música” – François Bouche

Nesse movimento a Europa deixa de lado 
os temas religiosos. No Brasil as igrejas 
são decoradas ricamente com o estilo 
rococó, isso é visto principalmente nas 
igrejas de Minas Gerais, Belém e 
Pernambuco. Aleijadinho além de ser o 
grande nome da Arte Barroca também foi o 
grande nome do Rococó.

Destaques: Jean Antonine Watteau, 
Giovanni Battista Tiepolo, François Boucher 
e Jean Honoré Fragonard (Europa) e 
Aleijadinho (Brasil).

“Balanço” - Fragonard
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Modo de fazer:

A) Pinte a parte inferior da caixa com a PVA 
Tinta Fosca Artesanato na cor Rosa Escuro 
e a tampa com Rosa. Deixe secar.

b) Na parte inferior passe Tinta Confetti e 
deixe secar. Faça arabescos com Acricor 
Cola Relevo Metallic na cor Prata.

c) Recorte rosinhas e cole sobre a tampa 
da caixa. Passe Tempera Guache Fantasia 
Glitter na cor Branco.

d) Com a Acricor Cola Relevo Metallic 
Rosa faça arabescos inspirados na Arte 
Rococó. Faça pontinhos arrematando todo 
o trabalho.

Você vai precisar de:

- PVA Tinta Fosca Artesanato 
    nas cores Rosa Escuro e Rosa, 

- Tinta Confetti, 

- Acricor Cola Metallic 
    nas cores Rosa e Prata, 

- Tempera Guache Fantasia Glitter, 

- Papel Estampado com Rosinhas, 

- Tesoura Escolar,

- Cola Branca,

- Pincel.

Caixinhas no estilo rococó
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Modo de fazer:

A) Cole papel de seda meio enrugado 
sobre uma base de papelão, madeira ou 
Tela.

b) Faça flores, arabescos como sugere 
a Arte Rococó com rolinhos de papel 
higiênico cortados em linhas paralelas de 
1 cm de distância (cole-os sobre a base). 
Depois de seco pinte com Goma Laca 
Indiana e passe a Tinta Confetti para realçar 
alguns detalhes.

Você vai precisar de:

- Goma Laca Indiana, 

- Tela ou Pedaço de Madeira, 

- Rolinhos de Papel Higiênico,

- Tinta Confetti, 

- Cola Branca,

- Papel de Seda,

- Papelão, 

- Tela.

Quadro barroco
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Modo de fazer:

A) Prepare o papel cartão com a Cola 
Permanente e coloque-o dentro da bolsa.

b) Risque o desenho com Lápis Preto.

c) Com Caneta Acrilpen vá colorindo a 
letra formando pequenos desenhos. Deixe 
secar bem e passe o contorno preto.

d) Fora da letra desenhe muitos 
arabescos, flores e pinte-os com Canetas 
Acrilpen.

e) Complemente com muitos pontinhos.

Você vai precisar de:

- Canetas Acrilpen (cores diversas),

- Bolsa de Algodão na cor Cru, 

- Lápis Preto, 

- Papel Cartão,

- Cola Permanente.

Tempo de florir (iluminura)
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Modo de fazer:

A) Recorte o isopor e monte uma caixa. 
Outros pedaços recortados formarão as 
laterais e o teto. Junte as peças com Cola 
para E.V.A. e Isopor.

b) Pinte algumas partes com PVA Tinta 
Fosca Artesanato e outras forre com papel 
decorado.

c) Passe Tinta Confetti por toda peça.

d) No papel para desenho faça um santo 
e pinte-o com Lápis de Cor Triangular. 
Arremate com uma moldura colorida e 
detalhes com Acricor Cola Relevo Glitter na 
cor Prata. Cole-o no centro.

e) Cole florzinhas de papel nas laterais e no 
teto. Enfeite toda peça usando pontinhos 
e arabescos com Acricor Cola Glitter nas 
cores Ouro e Prata.

Você vai precisar de:

- Papelão ou Bandejas de Isopor, 

- PVA Tinta Fosca Artesanato, 

- Papel Decorado, 

- Papel Colorido, 

- Cola para E.V.A. e Isopor, 

- Cola Branca, 

- Papel de Desenho, 

- Lápis de Cor Triangular, 

- Acricor Cola Relevo Glitter 
    nas cores Ouro e Prata,

- Tinta Confetti.

Oratório
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Novamente os elementos e valores da 
Arte Clássica (Grega e Romana) são 
resgatados. 

Há uma incidência maior do desenho e da 
linha sobre a cor. 

O heroísmo e o civismo são temas muito 
explorados neste período.

Características:

- Retorno ao passado pela imitação dos 
modelos antigos greco-latinos.

- Academismo nas técnicas e nos temas, 
isto é, sujeição aos modelos e às regras 
ensinadas nas escolas ou academias de 
belas artes.

- Arte entendida como imitação da natureza, 
num verdadeiro culto à teoria de Aristóteles.

Arquitetura – Tanto nas construções civis 
quanto nas religiosas, a arquitetura 
neoclássica seguiu o modelo dos tempos 
greco-romanos ou das edificações do 
renascimento italiano.

Exemplo dessa arquitetura é a Igreja de 
Santa Genoveva, transformada depois no 
Panteão Nacional em Paris.

Pintura – Foi inspirada principalmente 
na escultura clássica grega e na pintura 
renascentista italiana, sobretudo em Rafael, 
mestre inegável do equilíbrio da 
composição.

Destaques: Jaques Louis
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Modo de fazer:

A) Peça para que seus alunos observem 
as duas obras, vejam as linhas, as cores, os 
sentimentos que elas provocam e converse 
com eles sobre isso.

b) Solicite que cada um crie o seu desenho 
inspirado nas obras que viram, podem fazer 
em cima de uma obra ou juntar as duas.

c) Diga para escolherem o material que 
mais gostam para pintar: Lápis Preto, Big 
Canetas Hidrográficas, Tempera Guache, 
Acrílica Fosca, etc.

d) Depois que todos terminarem, converse 
sobre as criações de cada um.

Você vai precisar de:

- Lápis de Cor, 

- Big Canetas Hidrográficas, 

- Tempera Guache, 

- Lápis Preto, 

- Acrílica Fosca, 

- Canetas Hidrográficas,

- Papel Gramatura 200g ou 300g
    para Pintura.

Releituras “Morte de Marat” e 
“A Banhista de Valpinçon”
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Modo de fazer:

A) Inspire-se na obra “A Leitora” de Jean 
Honore Fragonard e faça o seu desenho 
sobre o papel branco.

b) Com a régua faça linhas retas que 
partem da cabeça da leitora ou escolha um 
outro ponto de partida para as linhas.

c) Pinte a figura central com o Big Lápis de 
Cor Triangular na cor Preto.

d) Faça as listas (fundo) com as outras 
cores pintando bem forte.

Você vai precisar de:

- Big Lápis de Cor Triangular, 

- Cola Branca, 

- Papel Gramatura 200g 
    na cor Branco para Pintura, 

- Papel Color Set na cor Preto,

- Régua, 

- Tesoura Escolar.

Jean Honore Fragonard – “A leitora”
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O Romantismo foi marcado por dois 
acontecimentos históricos importantes: 
A Revolução Industrial e a Revolução 
Francesa. 

A vida social estava dividida entre a 
burguesia industrial e o surgimento da 
classe operária, os proletariados.

Subjetividade e introspecção, sentimentos 
e sensações são as características 
deste período. Os elementos da natureza e 
o passado são retratados de forma intensa 
no romantismo.

A pintura foi o ramo das artes plásticas 
mais significativo, foi ela o veículo que 
consolidaria definitivamente o ideal de 
uma época, utilizando-se de temas 
dramático-sentimentais inspirados pela 
literatura e pela História.

Procura-se retratar mais do que os valores 
de arte, retrata os sentimentos e as lutas de 
todos os seres humanos. 

Os efeitos emotivos, destacando 
principalmente a pintura histórica e 
em menor grau a pintura sagrada.

A Revolução Francesa serve de inspiração 
e os pintores que mais se destacaram 
foram: Goya (Don Manuel Osório) e 
Delacroix (A liberdade guiando o povo) 
entre outros.
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Modo de fazer:

A) No Papel para pintura com Gramatura 
300g, risque dois coadores de café 
deixando 1 cm entre eles na parte 
inferior. Recorte. Vinque as linhas entre 
os coadores para formar a lombada do livro. 

b)--Escolha uma obra do período 
Romântico e faça uma releitura na frente do 
“livro”. Desenhe e pinte. 

c) Cole vários coadores de café unindo-os 
pelo meio (parte externa), fazendo uma 
“casinha de abelha”. Neles serão 
encaixados os poemas.

Você vai precisar de:

- Papel Gramatura 300g para Pintura, 

- Tinta Acrylic Colors, 

- Acricor Cola Relevo, 

- Pincéis, 

- Coadores de Café, 

- Cartolina na cor Branca, 

- Cola Branca,

- Tesoura Escolar.

Livro de poesias românticas
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Modo de fazer:

A) Fale com os alunos sobre a 
comunicação antiga e sobre a espera 
entusiasmada das pessoas pelas cartas 
trazendo notícias de entes queridos.

b) Diga para desenharem um barco 
(vapor). Peça para pintarem com Tinta 
Acrylic Colors ou Tempera Guache sobre o 
papelão ou Tela. Deem pinceladas longas e 
circulares para mostrar movimento.

Você vai precisar de:

- Tela, 

- Tinta Acrylic Colors ou Tempera Guache, 

- Acricor Cola Relevo, 

- Cola Branca, 

- Pincéis.

Vapor mensageiro
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Modo de fazer:

A) Baseado na obra “Don Manuel 
Osório Zuniga” de Goya, faça sua 
composição com Lápis Preto.

B) Contorne com Canetinha Hidrográfica 
na cor Preto.

C) Pinte as figuras com Lápis de Cor 
Aquarelável.

D) Para pintar o fundo use as aparas que 
sobram ao apontar o lápis. Espalhe sobre 
o espaço passando com o dedo com força.

E) Finalize com Acricor Cola Relevo 
Metallic na cor Ouro nos babados e laços.

Você vai precisar de:

- Lápis de Cor Aquarelável, 

- Canetinhas Hidrográficas, 

- Acricor Cola Relevo Metallic na cor Ouro, 

- Papel Grosso de Desenho, 

- Lápis Preto,

- Apontador.

Goya - “Dom Manuel Osório Zuniga”
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Modo de fazer:

A) Inspire-se na obra “O Guarda Sol” de 
Goya e crie o seu desenho sobre o Papel 
para pintura Gramatura 200g a 300g.

b) Faça os contornos com a Canetinha 
Hidrográfica na cor Preto.

c) Preencha os espaços com as Big 
Canetas Hidrográficas e Canetinhas 
Hidrográficas coloridas.

Você vai precisar de:

- Big Canetas Hidrográficas e 
    Canetinhas Hidrográficas (24 cores), 

- Cola Branca, 

- Papel Gramatura 200g a 300g 
    para Pintura, 

- Papel Color Set na cor Preto, 

- Tesoura Escolar,

- Régua.

Goya – “O Guarda Sol”



Os arquitetos e engenheiros procuram 
responder adequadamente às novas 
necessidades urbanas, criadas pela 
industrialização. 

As cidades não exigem mais ricos palácios 
e templos. Elas precisam de fábricas, 
estações ferroviárias, armazéns, lojas, 
bibliotecas, escolas, hospitais e moradias, 
tanto para os operários quanto para a nova 
burguesia.

Destaques: Gustave Coubert (Os 
quebradores de pedras), Daumier, Edouard 
Manet (Almoço na relva), Auguste Rodin 
(O Pensador).

O realismo foi um movimento artístico e 
literário que surgiu nas últimas décadas do 
século XIX na Europa (França) em reação ao 
romantismo. Aos poucos foi se estendendo 
pela Europa e outros continentes.

Os integrantes desse movimento 
repudiavam a artificialidade do 
neoclassicismo e do romantismo pois 
sentiam a necessidade de retratar a vida, 
os problemas e costumes das classes 
média e baixa não inspirada em modelos 
do passado e cheias de erotismo 
provocando críticas dos setores 
conservadores da sociedade europeia. 
O movimento manifestou-se também na 
escultura e na arquitetura.
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Modo de fazer:

A) Pinte o papelão com a Base Acrílica 
para Artesanato. Espere secar.

b) Pinte com a Tinta Acrylic Colors diluída 
em água (pintura deslizada) ou Big Giz de 
Cera Triangular.

c) Modele a personagem do quadro com 
Papel Maché. Espere secar. Pinte com 
Acrylic Colors e cole sobre o fundo pintado 
para finalizar a releitura.

Você vai precisar de:

- Base Acrílica para Artesanato, 

- Acrylic Colors, 

- Big Giz de Cera Triangular, 

- Papel Maché, 

- Papelão ou MDF, 

- Pincéis,

- Cola Branca.

Jean Francois Millet
“Esposa de um fazendeiro varrendo”
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Modo de fazer:

A) Faça um desenho do “Pensador” 
usando poucas linhas, reserve.

b) Fundo branco - Pinte uma folha de Papel 
na cor Branco Gramatura 180g com o Giz 
de Cera Neon. Sobre ela faça o desenho do 
“Pensador” com Cola Colorida na cor Preto.

c) Fundo preto – Pinte uma Folha de Papel 
Color Set na cor Preto, Gramatura 180g, 
com o Giz de Cera Neon. Com Cola 
Colorida faça o “Pensador”. Dê 
acabamento com Tinta Confetti.

Você vai precisar de:

- Tempera Guache Neon, 

- Giz de Cera Neon, 

- Tinta Confetti, 

- Cola Branca, 

- Acrylic Colors nas cores Preto 
   e Branco de Titânio, 

- Cola Colorida,

- Papel Gramatura acima de 180g
    para Pintura, 

- Acricor Cola Brilliant na cor Preto, 

- Tesoura Escolar,

- Tela Retangular, 

- Pincel,

- Acrilfix. 

Rodin – “O Pensador”
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Modo de fazer:

A) Faça o desenho da obra “O Pensador” 
sobre o Papel para pintura de Gramatura 
acima de 200g. Faça linhas retas e curvas 
em todos os lugares da obra (pensador e 
fundo). Passe sobre as linhas, o Marcador 
Permanente na cor Preto.

b) Pinte as formas do fundo com as Big 
Canetas Hidrográficas (cores diversas).

c) No corpo do pensador faça texturas 
com a Big Caneta Hidrográfica na cor Preto.

Você vai precisar de:

- Big Canetas Hidrográficas, 

- Marcador Permanente na cor Preto,

- Papel Gramatura superior a 200g
    para Desenho.

Rodin – “O Pensador”
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Modo de fazer:

A) Faça um desenho do Pensador bem 
infantil (reserve).

b) Pinte dois círculos de MDF com a PVA 
Tinta Fosca Artesanato sendo um preto e 
branco e outro colorido. Espere secar.

c) Pinte vários pedaços de cartolina (várias 
cores) com Tempera Guache, Tempera 
Guache Fantasia Glitter e Metallic.

d) Inspirados na obra de Rodin (O 
Pensador) e Tarsila do Amaral (A Cuca), 
recorte os elementos para compor as obras. 
Cole com Cola Branca.

e) Finalize fazendo as flores com Acricor 
Cola Relevo Metallic e linhas com as 
Canetinhas Hidrográficas.

Você vai precisar de:

- Tempera Guache, 

- PVA Tinta Fosca Artesanato 
    nas cores Branco e Preto,

- Tempera Guache Fantasia Gliiter 
    e Metallic, 

- Big Canetas Hidrográficas, 

- Cola Branca, 

- Acricor Cola Relevo Metallic, 

- Canetinhas Hidrográficas,

- Tesoura Escolar.

Rodin e Tarsila do Amaral
“O Pensador e a Cuca”
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Modo de fazer:

A)--Baseado na obra “O Homem 
Desesperado” de Coubert, com 
o Lápis Preto desenhe os contornos 
e copie as sombras.

b) Junte as linhas formando espaços 
fechados para colorir só com preto.

c) Pinte com Canetinha Hidrográfica 
na cor Preto.

Você vai precisar de:

- Canetinha Hidrográfica na cor Preto, 

- Papel Grosso de Desenho,

- Lápis Preto.

Coubert – “O Homem Desesperado”
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A arte moderna foi influenciada pelas vanguardas 
europeias, que movimentaram o fim do século XIX e 
a primeira metade do século XX. 

O início aconteceu na Europa com grupos ou correntes que 
apresentaram propostas e práticas inovadoras. 

Os intelectuais e artistas achavam que o tradicional 
formato das artes visuais, literatura, arquitetura e teatro 
já estava superado. O objetivo era romper com a tradição 
clássica, valorizando assim a liberdade criadora.
  
Os artistas pintavam temas bíblicos e retratos desenhando 
e pintando como se fossem exatamente cópia do original. 

Os modernistas inovaram, ousavam e transformavam 
tudo o que entendiam com ultrapassado, obsoleto e antigo 
em algo novo, diferente, irreverente. 

Aconteceram muitos movimentos que revolucionaram 
a Arte no mundo. Citaremos os mais importantes: 

Impressionismo, Expressionismo, Cubismo, Futurismo, 
Surrealismo   e Abstracionismo.

Antes do Modernismo

                                                Neoclássico      Romântico
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Impressionismo           Expressionismo

Cubismo             Futurismo

Surrealismo               Abstracionismo
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e luminosas. As obras são vistas 
principalmente se olharmos de longe, 
muito de perto nem sempre conseguimos 
distinguir o que está sendo retratado. 
Elas não possuem contorno definido.

Destaques: “Impressão, Nascer do Sol” de 
Claude Monet, “A dança” de Edgard Degas 
e “Almoço dos Remadores” de Auguste 
Renoir. No Brasil: Eliseu Visconti, Almeida 
Junior e Vicente do Rego Monteiro.

O impressionismo foi um movimento 
artístico principalmente das Artes Plásticas e 
da Música que surgiu na França e foi 
considerado o marco inicial da arte 
moderna. O nome “impressionismo” deriva 
da obra de Monet “Impressão, nascer do 
sol”.

Através da luz e da cor, os artistas do 
impressionismo buscavam atingir a 
realidade. 

As obras eram feitas ao ar livre para 
aproveitar a luz natural, às vezes com 
pinceladas fortes e explosivas. Os 
pintores utilizam como temas principalmente 
as paisagens. As pinceladas soltas 
buscam os movimentos da cena retratada 
e o uso de efeitos de sombras coloridas 



Modo de fazer:

A) Modele uma oval rosa e outra azul 
(vestidos das meninas).

b) Modele as cabeças com massinha bege. 
Junte a cabeça ao corpinho (vestido) com 
um palito de dentes e passe Cola Branca 
entre elas para que fique mais firme.

c) Faça as manguinhas dos vestidos e cole 
uma de cada lado. Modele os bracinhos. 
Cole.

d) Modele os cabelos e cole sobre a 
cabeça de cada uma. Com a Tesoura Escolar 
aberta faça marcas. Finalize com os olhinhos 
móveis ou pinte com Marcador Permanente 
na cor Preto.

Você vai precisar de:

- Massinhas de Modelar, 

- Cola Branca, 

- Marcador Permanente na cor Preto 
    ou Olhos Móveis, 

- Tesoura Escolar,

- Palito de Dentes.

Renoir - “Rosa e Azul“



Modo de fazer:

A) Faça o desenho inspirando-se na obra 
“Impressão, Nascer do Sol” de Monet.

b) Preencha todas as partes do desenho 
e o fundo com pontinhos feitos com as Big 
Canetas Hidrográficas. Vá misturando as 
cores para dar sensação de profundidade 
e volume.

Você vai precisar de:

- Papel Gramatura 300g na cor Branco, 

- Big Canetas Hidrográficas.

Monet - “Impressão, nascer do sol”
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Modo de fazer:

A) Inspire-se no “Campo de Papoulas” de 
Monet e crie o seu desenho.

b) Coloque porções de Tempera Guache 
num pratinho plástico (cores diversas).

c) Molhe o dedo indicador na cor azul 
claro e vá “pintando” o desenho como se 
tivesse dando pinceladas. Depois faça a 
mesma coisa sobrepondo as tintas com a 
cor Azul Escuro.

d) Em seguida, faça a parte inferior do 
quadro utilizando os tons de verde. Por 
último o amarelo. Espere secar.

e) Volte ao trabalho e faça da mesma 
forma, os troncos, a casa, as pessoas. 

F) Finalize fazendo as árvores e as flores.

Você vai precisar de:

- Tempera Guache, 

- Cartolina Branca,

- Pratinho Plástico.

Monet - “Campo de papoulas”



Destaques: Vincent van Gogh - “Noite 
estrelada”, Edward Munch - “O grito”, 
Amadeo Modigliani, Alberto Giacometti e 
Francis Bacon. No Brasil, alguns pintores 
mostram em suas obras características do 
Expressionismo: Portinari, Anita Malfatti, 
Lasal Segall e Osvaldo Goeldi.

Expressionismo - Movimento artístico 
que se caracteriza pela expressão de 
intensas emoções. As obras não têm 
preocupação com o padrão de beleza 
e tem como principais características: cores 
resplandecetes, vibrantes, dinamismo,
pintura grossa (bastante tinta sobre a tela), 
preferência por retratar angústia, dor e 
muitas vezes, a necessidade de denunciar 
problemas sociais.

O principal precursor deste movimento foi 
o pintor holandês Vincent van Gogh 
que com seu estilo único, já manifestava, 
através de sua arte, os primeiros sinais 
do expressionismo.

Ele serviu como fonte de inspiração para 
os pintores Érico Heckel, Francisco Marc, 
Paul Klee, Goerge Grosz e Max Beckmann. 
Picasso e Edvard Much. 



Matisse
(1869 - 1954)
Henri Émile Benoît Matisse foi um importante 
desenhista, escultor e pintor francês. Estudou Direito e 
aos 20 anos começou seu interesse pela pintura. 

No começo de sua carreira artística seguiu um 
estilo tradicional, depois passou a pintar dentro do 
estilo fauvista (movimento artístico do começo do 
século XX que seguiu características expressionistas 
onde as cores são utilizadas com intensidade e as 
formas são simplificadas. Os temas eram leves e não 
tinham intenção crítica, revelando apenas emoções e 
alegria de viver).

O artista plástico Henri Matisse é conhecido como 
o pai deste movimento artístico. Usou a cor como 
destaque principal de suas obras e formatos variados 
tirando cada vez mais os detalhes. Muito conhecido 
pela série de colagens já no final da carreira.



Modo de fazer:

A) Pinte a tampa da caixa com Tempera 
Guache na cor Preto.

b) Pinte as folhas de papel sulfite com 
Tempera Guache Neon, uma de cada cor.

c) Baseado na obra “Gérberas” de 
Matisse, recorte as folhas já coloridas 
variando o tamanho e as formas.

d) Monte sua composição sobre a tampa 
e use a Cola Branca para colar os recortes.

Você vai precisar de:

- Tempera Guache, 

- Tempera Guache Neon, 

- Pincel 054-16, 

- Cola Branca, 

- Tampa de Caixa, 

- Folhas de Sulfite,

- Tesoura Escolar.



Modo de fazer:

A) Faça o desenho inspirado na obra 
“Noite Estrelada” de Vincent van Gogh.

b)--Preencha os espaços com traços 
feitos com Cola Colorida.

Você vai precisar de:

- Cola Colorida,

- Papel Colorido com Moldura.

Vincent van Gogh - “Noite Estrelada”



Modo de fazer:

A) Pinte o fundo do trabalho com Lápis 
de Cor Aquarelável. Aquarele com pincel 
molhado e espere secar. Faça as linhas 
do vaso e mesa com as Big Canetas 
Hidrográficas.

b) Modele os girassóis com as Massinhas 
de Modelar e com a Cola Branca cole sobre 
o trabalho fazendo a releitura da obra.

Você vai precisar de:

- Lápis de Cor Aquarelável, 

- Big Canetas Hidrográficas, 

- Cola Branca, 

- Massinha de Modelar,

- Cartolina Branca.

Vincent van Gogh - “Os Girassóis”



Modo de fazer:

A) Baseado na obra “Os Girassóis” pinte 
a tampa da caixa com Tempera Guache 
Lavável criando o fundo.

b) Com as mãos recorte a caixa de ovos.

c) Pinte os “copinhos” da caixa (flores) e 
os retalhos serão as folhas.

d) Monte sua composição colando as 
flores e folhas. Cole os botões para formar 
o miolo.

e) Pinte as flores com Tempera Guache 
Fantasia Glitter amarelo e as folhas com 
Tempera Guache Fantasia Glitter Verde.

f) Nas bordas das flores e no miolo enfeite 
com pontinhos de Acricor Cola Relevo 
Glitter na cor Ouro.

Você vai precisar de:

- Tampa de Caixa, 

- Caixa de Ovos, 

- Tempera Guache Lavável, 

- Tempera Guache Fantasia Glitter, 

- Cola Branca, 

- Pincel 054-14, 

- Botões, 

- Acricor Cola Relevo Glitter na cor Ouro.

Vincent van Gogh – “Os Girassóis”



Modo de fazer:

A) Pinte o papelão com Base Acrílica para 
Artesanato (branca).

b) Faça o desenho inspirando-se na obra 
“O Grito” de Munch.

c) Pinte com Tempera Guache.

d) Finalize colando as sucatas sobre a 
pintura.

Você vai precisar de:

- Tempera Guache, 

- Base Acrílica para Artesanato, 

- Cola Branca, 

- Pinceis 050-06 e 051-10,

- Papelão,

- Sucatas em Geral.

Edward Munch - “O grito”



Modo de fazer (grito 1):

A) Desenhe “O Grito” sobre a cartolina com 
Lápis Preto. Passe o Marcador Permanente 
na cor Preto sobre as linhas. Pinte com a 
Big Caneta Hidrográfica na cor Preto.

Modo de fazer (grito 2):

A) Prepare o fundo da sua obra com 
Tempera Guache na cor Cinza (guache 
branco e pouquinho guache preto).

b) Pinte pedaços de cartolina com 
Tempera Guache nas copres Branco, Preto 
e Cinza em vários tons.

c) Recorte os elementos nas cartolinas 
pintadas para montar a sua obra (ser 
humano gritando, manchas, cerca, etc). 
Monte sua obra inspirada na obra de 
Munch.

Você vai precisar de:

- Marcador Permanente na cor Preto,

- Tempera Guache nas cores Preto 
    e Branco, 

- Cola Branca, 

- Tesoura Escolar, 

- Lápis Preto, 

- Cartolina Branca, 

- Olhinhos Móveis, 

- Pincel 054-10, 

- Régua.

Edward Munch – “O grito”

grito 1 grito 2



Os maiores destaques foram: Georges 
Braque, Fernand Léger, Marcel Duchamp, 
entre outros.

No Brasil, somente após a Semana de 
Arte Moderna de 1922, o movimento 
cubista ganhou terreno. Mesmo assim, não 
encontramos artistas com características 
exclusivamente cubistas em nosso país. 
Eles foram influenciados e apresentam 
algumas características cubistas em suas 
obras: Tarsila do Amaral, Anita Malfatti, 
Rego Monteiro e Di Cavalcanti.

Com suas formas geométricas 
representadas, na maioria das vezes, por 
cubos e cilindros, a arte cubista rompeu 
com os padrões estéticos que buscavam a 
perfeição das formas na busca da realidade
que viviam. A imagem única e fiel à 
natureza, tão apreciada pelos europeus 
desde o Renascimento, deu lugar a esta 
nova forma de expressão onde um único 
objeto pode ser visto por diferentes ângulos 
ao mesmo tempo.

A primeira obra que mostra o cubismo 
é “Demoiselles d’Avignon” de Pablo 
Picasso onde a nudez feminina foi 
retratada de forma inusitada.

Os artistas se inspiraram nas esculturas 
e máscaras africanas das últimas obras 
do pós-impressionista Paul Cézanne que 
retratava a natureza através de formas bem 
próximas das geométricas. 



Modo de fazer:

A) Inspirando-se nas obras de Picasso e 
Braque, peça aos alunos que criem uma 
guitarra fragmentando as partes. Risque no 
papelão e recorte.

b) Monte as partes com Cola Branca. 
Espere secar e pinte com a Base Acrílica 
para Artesanato.

c) Pinte com a PVA Tinta Fosca para 
Artesanato ou Tempera Guache. Faça as 
cordas da guitarra com Acricor Cola Relevo 
Metallic na cor Prata.

Você vai precisar de:

- Papelão, 

- Base Acrílica para Artesanato, 

- PVA Tinta Fosca para Artesanato, 

- Tempera Guache, 

- Cola Branca, 

- Acricor Cola Relevo Metallic na cor Prata, 

- Pincel 051-18, 

- Tesoura Escolar.

Picasso - “Guitarras fragmentadas”



Modo de fazer:

A) Faça o desenho de uma moça dormindo 
encostada num sofá ou crie um outro 
desenho de uma figura humana em uma 
posição qualquer com traços cubistas. 

B) Faça os contornos com a Big Caneta 
Hidrográfica na cor Preto. 

C) Pinte as partes com Big Giz de Cera 
Triangular de maneira que algumas partes 
fiquem uma pintura bem suave e em outras 
bem forte para contrastar.

Você vai precisar de:

- Big Giz de Cera Triangular, 

- Big Caneta Hidrográfica na cor Preto, 

- Cola Branca, 

- Papel Gramatura 300g para Pintura, 

- Régua,

- Tesoura Escolar.

Picasso - “Moça dormindo”



Picasso - “Guernica”

Modo de fazer:

sugestão 01) Peça aos alunos que 
observem a obra “Guernica” de Picasso. 
Converse sobre o que veem e a maneira 
utilizada pelo artista para fazer a obra. 
Escolha algumas partes e desenhe sobre o 
papel color set escuro (azul, verde, marrom, 
vinho, preto ou chumbo). Pinte com Lápis 
de Branco e Big Giz de Cera Triangular na 
cor Branco.

sugestão 02) Sobre um retângulo 
bem grande de papelão cole pedaços de 
revistas coloridas picados ou rasgados 
(base). Faça algumas figuras inspiradas no 
que se vê em Guernica de Picasso. Pinte 
com Tempera Guache, espere secar e cole 
sobre a base colorida. Com pincel fino e Big 
Caneta Hidrográfica na cor Preto faça os 
contornos.

Você vai precisar de:

- Lápis de Cor e Big Giz de Cera Triangular, 

- Tempera Guache, 

- Big Canetas Hidrográficas, 

- Cola Branca, 

- Papel Color Set na cor Azul, 

- Pincéis 051-06, 08 e 10, 

- Revistas Coloridas, 

- Tesoura Escolar,

- Papelão.

01)



02)



Modo de fazer:

A) Fique de frente para o espelho e faça o 
desenho do seu rosto sobre o papel kraft.

b) Inspirando-se nos pintores cubistas, 
geometrize o desenho (autorretrato).

c) Pinte com o Big Giz de Cera Triangular. 
Escolha algumas partes da pintura e passe 
a Tinta Confetti com pincel.

d) Para dar acabamento use a Acricor Cola 
Relevo Metallic nas cores Preto e Prata.

Você vai precisar de:

- Big Giz de Cera Triangular, 

- Tinta Confetti, 

- Acricor Cola Metallic 
    nas cores Preto e Prata, 

- Cola Branca, 

- Pincel 054-08, 

- Papel Kraft, 

- Régua, 

- Tesoura Escolar.

Picasso - “Autorretrato cubista”



Tendência das Artes Plásticas, desenvol-
vida no início do século XX na Alemanha. 
Surge a partir das experiências das 
vanguardas europeias que recusam a 
herança renascentista das academias 
de arte. As obras abandonam o 
compromisso de representar a realidade 
aparente e não reproduzem figuras nem 
retratam temas. O que importa são as 
formas e as cores da composição.

O precursor da arte abstrata foi o artista 
russo Kandinsky que nas suas obras 
mostra pinceladas rápidas e cores fortes, 
transmitindo um sentimento violento.

A elite europeia ficou chocada com os 
formatos apresentados nas obras 
abstratas, considerados “estranhos” 
e de mau gosto. Os artistas trabalhavam 
com conceitos e sentimentos, provocando 
nas pessoas diferentes interpretações.

Destaques: Paul Klee – “Senecio”, 
Kandinsky – “Sobre pontos”, Piet 
Mondrian “Azul, amarelo e vermelho” e 
Jackson Pollock “Ensaios nº 01, 02....”.

No Brasil – Iberê Camargo, Manabu Mabe, 
Ligia Clark, Hélio Oiticica, entre outros.



Modo de fazer:

A) Faça os desenhos com as linhas e 
formas geométricas inspirados em 
Kandinsky.

b) Pinte com Tempera Guache Glitter, 
Metallic e Tempera Guache. Reforce as 
linhas com Tempera Guache na cor 
Preto. Faça texturas, linhas com Acricor 
Cola Relevo ou Cola Glitter.

C) Junte os trabalhos dos alunos 
montando uma linda colcha de retalhos.

Você vai precisar de:

- Tempera Guache, 

- Tempera Guache Fantasia Glitter, 

- Tempera Guache Metallic, 

- Acricor Cola Relevo, 

- Cola Glitter, 

- Cola Branca, 

- Cartolina,

- Pincel 057-06.

Kandinsky - “Colcha de retalhos”



Modo de fazer:

A) Faça três formas tridimensionais 
usando palitos de sorvete. Cole um palito 
de churrasco em cada ponta da forma. 
Pinte com Têmpera Guache.

b) Junte os três elementos e espete no 
centro do retângulo de isopor para reler a 
obra “Três pontos”.

Você vai precisar de:

- Tempera Guache, 

- Pincel 054-10,

- Palitos de Churrasco, 

- Palitos de Sorvete, 

- Cola Quente,

- Retângulo de Isopor.

Kandinsky - “Três pontos”



Modo de fazer:

A) Recorte vários elementos inspirados 
nas obras de Kandinsky em E.V.A. Pinte 
com Marcador Permanente. Cole-os sobre 
o E.V.A. branco com a Cola para E.V.A.

b) Faça linhas com Acricor Relevo Brilliant 
na cor Preto.

c) Com Acricor Cola Relevo Glitter na cor 
Ouro faça algumas formas.

Você vai precisar de:

- Tempera Guache (cores diversas),

- Pincel 054-10,

- E.V.A. na cor Branco, 

- Cola para E.V.A. e Isopor, 

- Marcador Permanente (cores diversas), 

- Acricor Cola Relevo Brilliant na cor Preto, 

- Acricor Cola Relevo Glitter na cor Ouro,

- Tesoura Escolar.

Kandinsky - Releitura com E.V.A.



Modo de fazer:

A) Passe plástico filme em volta de um 
tijolo ou caixa de papelão ou madeira.

b) Prepare o Papel Maché de acordo com 
as instruções da embalagem. Coloque uma 
camada do Papel Maché na parte superior 
do tijolo ou caixa e nas laterais. Deixe secar 
bem.

c) Passe duas demãos de Base Acrílica 
para Artesanato. 

d) Faça os desenhos inspirados em 
Kandinsky. Pinte com Tinta Acrylic Colors.

e) Dê acabamento com riscos feitos com a 
Acrylic Colors na cor Preto (Pincel 054-04) 
e Acricor Cola Relevo Brilliant na cor Preto.
 

Você vai precisar de:

- Papel Maché, 

- Base Acrílica para Artesanato, 

- Acrylic Colors (cores diversas), 

- Acricor Cola Brilliant na cor Preto, 

- Pincel 054-04 e 08, 

- Tijolo ou Caixa em formato 
    Quadrado ou Retangular,

- Plástico Filme.

Kandisnky – Pote retangular



Paul Klee - Pintura manchada

Modo de fazer:

A) Tire as bordas da tampa de pizza. Pinte 
com a Base Acrílica.

b) Manche toda a tampa com Têmpera 
Guache (cores diversas).

c) Com Têmpera Guache na cor Preto 
faça os traços de Paul Klee.

d) Pinte com Tinta Confetti.

Você vai precisar de:

- Base Acrílica para Artesanato, 

- Tempera Guache (cores diversas),

- Tinta Confetti, 

- Tampa de Pizza, 

- Pincel,

- Tesoura Escolar.



Paul Klee – “O Prisioneiro”

Modo de fazer:

A) Encape um pedaço de papelão com 
juta. Atrás prenda a juta com fita adesiva e 
Cola Branca. Faça o acabamento colando 
um retângulo de cartolina por cima.

b) Observe a obra de Paul Klee – “O 
Prisioneiro” e inspirado nela crie um 
desenho.

c) Faça o desenho que criou sobre a juta, 
inicialmente com lápis preto, depois passe 
Acricor Cola Relevo Brilliant na cor Preto. 

Você vai precisar de:

- Acricor Cola Relevo Brilliant 
    na cor Preto, 

- Cola Branca, 

- Juta, 

- Cartolina, 

- Fita Adesiva, 

- Lápis Preto, 

- Papelão.
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Modo de fazer:

A) Pinte a Tela com Acrylic Colors 
mesclando e criando novas nuances.

b) Prepare o Papel Maché como indicado 
na embalagem.

c) Baseado na obra “Senécio”, modele 
com Papel Maché o rosto, olhos, nariz, 
pescoço e ombros. Deixe secar bem sobre 
um plástico.

d) Depois de secos pinte as partes do 
Papel Machê com Tempera Guache 
Fantasia Metallic. Defina os olhos e o rosto 
com contorno suave cinza.

e) Cole os olhos e nariz. Complete a 
montagem colando os elementos da obra 
sobre a tela pintada.

Você vai precisar de:

- Papel Maché, 

- Tinta Acrylic Colors, 

- Tempera Guache Fantasia Metallic
    na cor Vermelho, Amarelo e Preto, 

- Cola Branca,

- Tela Quadrada.

Paul Klee – “Senécio”
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Modo de fazer:

A) Pinte a caixa com duas demãos de PVA 
Tinta Fosca Artesanato na cor Branco.

b) Na lata passe duas demãos de Primer 
esperando secagem total entre elas. Em 
seguida passe duas demãos de PVA Tinta 
Fosca Artesanato na cor Branco.

c) Risque as linhas horizontais e verticais 
formando os retângulos em tamanhos 
variados. Com a Acricor Cola Relevo 
Metallic nas cores primárias (vermelho, 
amarelo e azul) preencha alguns retângulos. 

d) Faça os contornos com Marcador 
Permanente na cor Preto.

e) A lata recebe cores secundárias (violeta, 
verde e laranja) – Tinta Dimensional. 
Contorno com tiras de E.V.A. preto coladas 
com a Cola para E.V.A. e Isopor.

Você vai precisar de:

- PVA Tinta Fosca Artesanato 
    na cor Branco, 

- Acricor Cola Relevo Metallic 
   nas cores Azul, Vermelha, Amarelo, 

- Dimensional (violeta, laranja e verde), 

- Marcador Permanente na cor Preto, 

- Cola para E.V.A. e Isopor, 

- Lata, 

- Primer, 

- Caixa de MDF, 

- E.V.A. na cor Preto, 

- Tesoura Escolar,

- Régua, 

- Lápis Preto, 

- Pincel 054-16.

Mondrian - Vermelho, Amarelo e Azul



Modo de fazer:

A) Pegue as medidas da lata que vai forrar  
e recorte um papel grosso.

b) Baseado na obra “Suprematist 
Design” de Ivan Kliun, desenhe com 
Canetinha Hidrográfica na cor Preto a 
círculos e linhas por todo espaço criando 
outras formas menores.

c) Com Lápis de Cor  pinte cada espaço.

d) Após colorir tudo use Cola Branca e 
cole o papel sobre a lata.

Obs 01: Para expor sobre uma mesa é um bom recurso pois as 
latas podem ser empilhadas e os desenhos vistos de qualquer 
ângulo.
Obs 02: Trabalhe com cores primárias ou secundárias ou preto 
e branco (contrastantes) ou monocromia, ou policromia (pintura 
da lata), etc.

Você vai precisar de:

- Canetinhas Hidrográficas, 

- Lápis de Cor, 

- Cola Branca, 

- Lata, 

- Papel Grosso de Desenho, 

- Tesoura Escolar,

- Régua.

Ivan Kliun - Releitura



Na França em 1924, liderado pelo poeta e 
crítico André Breton, sob influência das teorias 
de Freud sobre o inconsciente e a sexualidade, 
os pintores rompem o eixo tradicional do 
figurativismo, exaltam a liberdade de criação, 
perdem a proporcionalidade e mostram 
alterações irreais (relógios derretendo-se, por 
exemplo). Retratam os sonhos.

Esse movimento dividiu-se em duas correntes, 
numa os artistas distorcem as coisas, sobrepõem, 
etc. (Salvador Dali), na segunda corrente libertam 
a mente dão vazão ao inconsciente. Nas telas 
vemos linhas, formas e muitas cores (Miró).

Destaques: Marc Chagall, Rene Magritte, Paul 
Delvaux, Joan Miró, Salvador Dali, Marx Ernest.

Brasil - Podemos observar características 
surrealistas nas pinturas de Ismael Nery (Nu) e 
Tarsila do Amaral (Abaporu).



Modo de fazer:

A) Observando diversas obras de Miró, 
peça que escolham detalhes de cada 
uma delas e montem uma composição 
desenhando com Lápis Preto na Tela.

b) Com Acricor Cola Relevo Brilliant 
nas cores Vermelho Fogo, Azul Turquesa, 
Amarelo Ouro e Verde Bandeira peça para 
colorir as figuras. 

c) Com a Acricor Cola Relevo Brilliant na 
cor Preto façam as linhas e símbolos.

Você vai precisar de:

- Acricor Cola Relevo Brilliant
    nas cores Preto, Amarelo Ouro, 
    Vermelho Fogo, Azul Turquesa e 
    Verde Bandeira,

- Tela,

- Lápis Preto.

Joan Miró – Composição



Modo de fazer:

A) Partindo da observação de diversas 
obras de Miró, escolha detalhes de cada 
uma e monte a sua composição plástica. 

b) Desenhe sobre uma lixa grossa e pinte 
com Giz de Cera Curto. Passe bem forte 
para que o giz se acumule sobre os traços.

c) Passe o Giz de Cera Curto ao redor da 
lixa para criar uma moldura. 

d) Estique bem uma camiseta branca, 
posicione a lixa com Cola Permanente sobre 
ela de maneira que a parte com o giz fique 
em contato com o tecido. Use um ferro de 
passar roupa bem quente e passe no verso 
da lixa. O calor vai derreter o giz e com isso 
imprimir o desenho no tecido. 

e) Faça detalhes com Acrilpen na cor 
Preto.

Você vai precisar de:

- Giz de Cera Curto, 

- Acrilpen na cor Preto, 

- Cola Permanente, 

- Ferro de passar roupas, 

- Camiseta Branca de Algodão, 

- Lixa Grossa,

- Papel Cartão.

Joan Miró
Impressão em camiseta com Giz de Cera

Obs: Utilize a lixa para fazer a impressão ou-
tras vezes mas, cada vez que for imprimir, 
passe o Giz de Cera novamente.



Modo de fazer:

A) Recorte dois círculos com 35cm de 
diâmetro no Papel Color Set na cor Preto. 
Recorte dentro deles um círculo com 20cm 
de diâmetro. A aba da cartola ficará com 
7,5cm de largura.

b) Corte um retângulo com 25 cm de altura 
x 66 cm de largura. Faça o corpo da cartola, 
um cilindro que caiba no círculo interno da 
aba. Cole a lateral para que o círculo não se 
abra.

c) Picote a parte inferior do corpo da 
cartola. Cole os picotados entre as duas 
abas.

d) Faça desenhos para compor uma cena 
imaginária e pinte com Tempera Guache e 
Big Canetas Hidrográficas. Cole na cartola.

Você vai precisar de:

- Tempera Gauche, 

- Papel Color Set na cor Preto,

- Big Canetas Hidrográficas, 

- Pincéis, 

- Cola Branca, 

- Tesoura Escolar,

- Régua.

Magritte - Cartolas



Modo de fazer:

A) Inspirando-se nas obras de Magritte que 
apresentam cartolas, crie o seu desenho. 
Pinte o papel estampado com Tinta 
Aquarela criando o fundo da sua 
composição.

b) Procure em revistas fotos de pernas e 
calçados. Recorte-as.

c) Desenhe chapéus no E.V.A. preto, 
recorte-os e pinte com Lápis de Cor 
Aquarelável.

d) Cole as pernas e chapéus com Cola 
para E.V.A. e Isopor. Use o Lápis de Cor 
Aquarelável e faça sombras nos pés e ao 
redor das colagens para ficarem mais reais.

Você vai precisar de:

- Papel Estampado, 

- Estojo Aquarela, 

- Lápis de Cor Aquarelável, 

- Cola para E.V.A. e Isopor, 

- E.V.A. na cor Preto, 

- Recortes de Revista, 

- Papel Color Set, 

- Tesoura Escolar,

- Régua.

Magritte - Onde estou?



Modo de fazer:

A) Peça que cada aluno crie um desenho 
inspirado nos sentimentos que estão 
experimentando no momento. Pinte com 
Big Giz de Cera Triangular, Big Lápis de 
Cor, Big Canetas Hidrográficas ou Tempera 
Guache. Recortar.

b) Em grupo, fazer uma montagem com os 
desenhos de todos os integrantes.

c) Trabalhar o fundo com os materiais 
expressivos de pintura e se quiserem 
podem acrescentar recortes de revistas. 
Dar um nome à obra coletiva.

Você vai precisar de:

- Big Lápis de Cor Triangular, 

- Big Giz de Cera Triangular, 

- Big Canetas Hidrográficas, 

- Papel para Pintura,

- Cola Branca, 

- Cartolina,

- Tesoura Escolar.

Salvador Dali - Emoções coletivas



Atentos ao que acontecia no continente 
europeu, diversos artistas brasileiros 
reuniram-se para o debate em torno de
questões estéticas, questões essas que 
gradualmente ganharam caráter ideológico, 
prenunciando a literatura de fundo político 
que seria produzida na década de 1930.

A Semana de Arte Moderna, evento 
realizado no Teatro Municipal de São Paulo 
em 1922, representou um divisor de águas 
na cultura brasileira. A Semana ganhou 
enorme importância porque foi o ponto 
culminante das ideias modernistas que já se 
manifestavam desde 1911 no Brasil. 

Essas ideias, inovadoras e radicais, 
começaram a minar as bases sólidas da 
cultura acadêmica nacional, que a partir 
daquele momento perderia espaço diante 
da irreverência e do desejo de liberdade que 
uniam os participantes do movimento. 

Entre seus principais representantes, 
artistas plásticos, músicos e escritores, 
podemos citar Anita Malfatti, Di Cavalcanti,
Brecheret, Tarsila do Amaral, Villa-Lobos e,
claro, Oswald de Andrade, Mário de 
Andrade, Manuel Bandeira, Guilherme de 
Almeida, entre outros.



VOLPI
(1896 - 1988) 
Alfredo Volpi foi um pintor ítalo-brasileiro 
considerado pela crítica como um dos 
artistas mais importantes da segunda 
geração do modernismo.

Autodidata, Volpi passou por várias fases:  
retratos, paisagens marinhas, cenas da 
natureza e cotidiano. 

Na série das fachadas surgem as 
bandeirinhas de festa junina, mais que um 
motivo popular, foi sua marca registrada. 

As composições de bandeirinhas são 
intercaladas por mastros com grande 
variação de cores e ritmo. 

Depois que dominou a técnica da têmpera 
com clara de ovo, renunciou o uso de tintas 
industriais.



Modo de fazer:

A) Baseado na obra “Barco com 
bandeirinhas e pássaros” crie sua 
composição sobre uma bandeja de 
isopor. Pinte o fundo com Tempera 
Guache Fantasia Glitter Azul.

b) Recorte o barco, bandeirinhas e 
pássaros em isopor. Pinte-os com 
Tempera Guache Glitter Verde, Vermelho 
e Preto. Cole com Cola para E.V.A. e Isopor.

c) Detalhes dos olhos com Acricor Cola 
Relevo Brilliant na cor Branco.

Você vai precisar de:

- Tempera Guache Fantasia Glitter 
    nas cores Azul, Verde, 
    Vermelho e Preto, 

- Cola para E.V.A. e Isopor, 

- Acricor Cola Relevo Brilliant
   na cor Branco, 

- Bandeja de Isopor, 

- Pincel 054-18.

“Barco com bandeirinhas e pássaros”



DJANIRA
(1914-1979) 
Djanira da Motta e Silva foi pintora, 
desenhista, ilustradora e cenógrafa 
brasileira.

Nasceu em Avaré, interior de São Paulo. 
Interpretou de maneira singela e poética 
a paisagem nacional, os habitantes e 
costumes do país. 

Foi casada duas vezes e terminou sua vida 
como freira. 

A sua pintura dos anos 40 é geralmente 
sombria, utiliza tons rebaixados, como 
cinza, marrom e preto, mas já apresenta 
o gosto pela disciplina geométrica das 
formas. 

Na década seguinte, sua palheta se 
diversifica com uso de cores vibrantes. 

Apresenta em seus tipos humanos uma 
expressão de solene dignidade. 

Djanira trabalhou ainda com xilogravura, 
gravura em metal e fez desenhos para 
tapeçaria e azulejaria. 



Modo de fazer:

A) Escolha um detalhe da obra “Meninos 
com pipa”.

b) Pinte um retângulo de Cartão Holler com 
Acrylic Colors misturando azul e branco.

c) Deixe secar e passe uma demão de 
Tempera Guache Fantasia Glitter azul.

d) Pinte retalhos de E.V.A. branco com 
Tempera Guache Neon azul, verde, 
amarelo, rosa, laranja e vermelho.

e) Recorte quadradinhos de 4cm. Corte-os 
pela diagonal formando triângulos.

f) Crie sua pipa juntando os triângulos. 
Cole-os na base usando Cola para E.V.A. e 
Isopor.

g) Faça a linha e rabiolas com Acricor Cola 
Relevo Glitter na cor Cristal.

Você vai precisar de:

- Acrylic Colors (cores diversas), 

- Tempera Guache Neon, 

- Cola para E.V.A. e Isopor, 

- E.V.A. na cor Branco, 

- Tempera Guache Fantasia Glitter azul, 

- Acricor Cola Relevo Glitter 
    na cor Cristal, 

- Cartão Holler,

- Pincel 054-16.

“Meninos com pipas”



BONADEI
(1906- 1974)

Aldo Cláudio Felipe Bonadei, paulista filho 
de espanhóis, era conhecido como Aldo 
Bonadei. 

Destacado integrante do Grupo Santa 
Helena (eram jovens de origem humilde e 
filhos de imigrantes  italianos que  exerciam 
atividades artesanais para sobreviver), do 
qual Alfredo Volpi também fazia parte. 

Passou por diversas fases até encontrar seu 
estilo próprio de pintura. 

Seu maior encantamento foi retratar o corpo 
humano no começo de sua carreira. 

Buscou maior liberdade plástica  pintando 
quadros que buscam estabelecer relação 
entre música, ritmos e modulações das 
cores. 

Em seguida, sob o impacto da abstração, 
que começa a ser apresentada no país em 
importantes mostras, Bonadei se interessou 
pelo cubismo. 

O artista teve importante atuação na 
consolidação da arte moderna paulista e foi 
um dos pioneiros no desenvolvimento da 
arte abstrata no Brasil.



Modo de fazer:

A) Baseado na obra composição de 
“Flores, frutas e casas”, use a tampa da 
caixa de sapato ou Tela como base  e 
com PVA Tinta Fosca Artesanato pinte 
o céu, chão e as bordas criando uma 
moldura.

b) Recorte em isopor as casas, janelas, 
telhado, vaso e prato. Pinte-os com 
PVA Tinta Fosca Artesanato.

c) Use Massa para Biscuit e modele as 
flores e frutas. Depois de secas pinte-as 
sombreando e fazendo o contorno 
escurecido.

d) Cole as peças de Isopor com Cola para 
E.V.A. e Isopor.

e) Use Cola Branca para colar as peças de 
biscuit.

Você vai precisar de:

- PVA Tinta Fosca Artesanato 
    (cores diversas), 

- Bandejas de Isopor, 

- Massa para Biscuit, 

- Cola Para E.V.A. e Isopor, 

- Cola Branca,  

- Tampa de Caixa de Sapatos ou Tela, 

- Pincel 054 -16.

“Flores, frutas e casas”



PORTINARI
(1903 - 1962) 
Candido Torquato Portinari nasceu em 
Brodósqui, interior de São Paulo. Desde 
a infância mostrou vocação artística. 

Aos 15 anos deixa São Paulo e parte para 
o Rio de Janeiro para estudar na Escola 
Nacional de Belas Artes. 

Morou na Europa e quando voltou começou 
a despertar no artista o interesse por um 
movimento artístico até então considerado 
marginal: o modernismo.

Retratou com grande emoção a cultura, a 
infância, as mazelas e as questões sociais 
do Brasil, contribuindo para que a cultura 
brasileira fosse reconhecida em âmbito 
internacional.

Portinari é considerado um dos artistas 
mais prestigiados do Brasil e foi o pintor 
brasileiro a alcançar maior projeção 
internacional.



Modo de fazer:

A) Use papel grosso como suporte. 
Pinte com Lápis de cor Aquarelável de 
várias cores para criar o fundo, não 
esqueça de misturar bem as cores, 
mesclando, criando assim novas cores 
e tons. Aquarele com o pincel molhado. 
Espere secar.

b) Desenhe as silhuetas das figuras com 
Lápis Preto depois preencha os desenhos, 
detalhes das rabiolas e  matinhos com 
Acricor Cola Relevo Brilliant na cor Preto.

Você vai precisar de:

- Lápis de Cor Aquarelável,  

- Acricor Cola Relevo Brilliant na cor Preto, 

- Cola Branca, 

- Papel Grosso para Desenho, 

- Lápis Preto, 

- Tesoura Escolar.

“meninos soltando pipas”



ANITA MALFATTI
(1889 – 1964)
Estudou nos EUA. Foi para a Alemanha 
em 1910 onde entrou em contato com o 
expressionismo, que a influenciou muito. 

Em 1917 realizou uma exposição polêmica 
e revolucionária onde retratava os 
personagens marginalizados dos centros
urbanos. Junto com o amigo Mário de 
Andrade participou da Semana de Arte 
Moderna. 

Morou em Paris por alguns anos e ao 
retornar a São Paulo passou tudo o que 
acontecia na Europa a Tarsila, Mário de 
Andrade, Oswald de Andrade e Menotti del 
Picchia. 

Suas obras eram irreverentes, coloridas e 
muito expressivas.



Modo de fazer:

A) Baseado na obra “O Farol” de Anita 
Malfatti, pinte o papelão Paraná criando o 
fundo da sua paisagem.

b) Prepare o Papel Machê como explicado 
na embalagem. Modele o farol, casinhas e 
moitas parte do fundo. Deixe secar bem.

c) Pinte as peças com Tinta Acrylic Colors. 
Use Cola Branca e cole as peças 
montando sua releitura. Pinte os telhados, 
portas e janelas com Tempera Guache 
Glitter. As moitas e o chão, pinte com 
Tempera Guache Metallic.

Você vai precisar de:

- Papelão Paraná, 

- Tinta Acrylic Colors, 

- Papel Maché, 

- Tempera Guache Fantasia Glitter 
    e Mettalic, 

- Pincel 054-15, 

- Cola Branca.

“O FAROL”
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Modo de fazer:

A) Pinte a Tela ou tampa da caixa 
inspirado na obra “Arvoredo”.  Depois de
seca passe Tempera Guache Metallic 
amarelo nas laterais.

b) Modele a massinha formando rolinhos 
para os troncos e cole-os com Cola Branca.

c) Use massinha verde, verde claro e 
amarelo, modele as copas sobrepondo 
partes amassadas de cada cor. Pequenos
rolinhos para a grama. Cole com Cola 
Branca.

d) Com palito de dentes faça linhas na 
grama e risquinhos na copa para dar textura 
na massinha.

Você vai precisar de:

- Tela ou Tampa de Caixa, 

- Tempera Guache Lavável,

- Tempera Guache Fantasia Metallic, 

- Massinha de Modelar, 

- Cola Branca,  

- Palito de Dentes,

- Pincel.

“arvoredo”
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GUINARD
(1896 – 1962)
Alberto da Veiga Guinard - Nasceu no Brasil mas foi com 11 anos para a Alemanha, pois a 
mãe se casara com um barão alemão. Viveu lá até os 33 anos. 

De volta ao Brasil, nos anos 20, tornou-se nome representativo dessa década e da seguinte 
juntamente com Cândido Portinari, Ismael Nery e Cícero Dias.

Em 1944, a convite de Juscelino Kubitscheck, então prefeito de Belo Horizonte, instalou o 
curso de desenho e pintura no recém-criado Instituto de Belas Artes. 

Apaixonou-se pela cidade e pelo estado e ficou famoso por retratar as paisagens mineiras. 
Pintou naturezas mortas, paisagens, retratos e temas alegóricos. 



Modo de fazer:

A) Inspire-se numa das obras de Guinard 
e faça o seu desenho sobre uma folha de 
sulfite.

b) Coloque a folha de sulfite por baixo 
do acetato ou plástico transparente e 
vá pintando o acetado. 

c) Finalize fazendo uma moldura com 
papel Color Set colorido.

Você vai precisar de:

- Marcador Permanente (cores diversas), 

- Acetato ou Plástico Transparente, 

- Papel Color Set, 

- Régua,

- Tesoura Escolar.

“dança de roda”



TARSILA DO  AMARAL
(1886-1973) 
Nasceu em Capivari, interior do Estado de 
São Paulo. 

Embora não tenha participado da Semana 
de Arte Moderna acompanhou todo o 
movimento de Paris onde realizava estudos 
acadêmicos. 

Conheceu Pablo Picasso e se tornou amiga 
do cubista Fernand Léger. 

As cores, paisagens rurais e urbanas 
tornaram-se uma das marcas de suas obras. 

Tarsila pintou um quadro e deu de presente 
para Oswald de Andrade que o batizou de 
Abaporu. Aba significa homem na Língua 
Tupi Guarani, Poru, come carne. Homem 
que come a carne humana, o antropófago. 

Oswald escreveu o Manifesto Antropófago 
e o Abaporu simbolizou o Movimento 
Antropofágico. 

A figura do Abaporu representou o 
Movimento que queria engolir, deglutir a 
cultura europeia, cultura vigente na época 
e transformá-la em algo bem brasileiro, 
valorizando nosso país.



Modo de fazer:
(Mamoeiro)
A) Baseado na obra “O Mamoeiro”, 
usando uma folha grossa como base, 
desenhe com Lápis Preto uma parte da 
obra que mais gostou.

b) Com as Big Canetas Hidrográficas 
preencha com pontinhos e mini risquinhos. 
Onde quiser mais escuro coloque mais 
pontos ou mais riscos. Use duas ou mais 
cores para criar volume e sombra.

(Sol poente)
A) Peça aos alunos observarem uma obra, 
neste caso foi “Sol Poente” de Tarsila do 
Amaral. Peça que inspirados nela criem o 
próprio desenho sobre o Papel de pintura 
Gramatura 200g ou 300g. Com o 
furador de papel fure alguns papéis coloridos 
para ter círculos de 05 cm de diâmetro em 
grande quantidade.

b) Cole os círculos sobre o desenho para 
fazer a releitura da obra.

Você vai precisar de:

- Big Canetas Hidrográficas, 

- Tinta confetti, 

- Acricor Cola Brilliant na cor Preto, 

- Cola Branca, 

- Papel Grosso de Desenho, 

- Papeis Coloridos (cores diversas), 

- Furador de Papel,

- Lápis Preto.

“O Mamoeiro” e “Sol Poente”



Modo de fazer:

A) Observe as obras de Tarsila do Amaral 
(“Paisagem” e “Vaso de Flores”).

b) Crie o próprio desenho inspirado nelas. 
Passe para a tela.

c) Coloque porções de Tinta Acrylic Colors 
num pratinho plástico.

d) Envolva a borracha do Lápis nas tintas 
e vá batendo sobre o desenho para ir 
cobrindo todos os espaços.

e) Ao final faça a mesma coisa com a tinta 
preta e vá batendo sobre as linhas para 
fazer os contornos.

Você vai precisar de:

- Tela, 

- Tinta Acrylic Colors, 

- Lápis Preto Supreme.

“Paisagem” e “Vaso de flor”



Modo de fazer:
(tampinhas)

a) Peça para as crianças pintarem 
muitas tampinhas de garrafa com a 
Acrílica Brilhante.

b) Desenhe o Abaporu no papelão e 
recorte. Pinte com Tempera Guache.

c) Faça as linhas de contorno com pincel 
e Tempera Guache na cor Preto.

d) Cole as tampinhas para preencher a 
figura.

Modo de fazer:
(latão para lixo)

A) Passe Primer nos latões e espere secar.

b) Desenhe o Abaporu e a plaquinha onde 
será escrito o nome do material que o latão 
irá armazenar.

c) Pinte com Acrílica Brilhante. Pinte a 
palavra na plaquinha.

Você vai precisar de:

- Base Acrílica para Artesanato, 

- Tampinhas de Garrafas, 

- Acrílica Brilhante, 

- Tempera Guache, 

- Cola Branca, 

- Primer para Metais, 

- Tesoura Escolar, 

- Papelão, 

- Skates, 

- Latões,

- Pincel.

Modo de fazer:
(skates)

A) Peça aos alunos que criem um desenho 
juntando o tema skate e Abaporu.

b) Passe uma demão de Base Acrílica para 
Artesanato. Transfira o desenho para o ska-
te. Pinte com Acrílica Brilhante.

“Abaporu” – Releitura em skates e latas



RUBEM VALENTIM
(1922 - 1991) 
Rubem Valentim, autodidata, escultor, pintor, gravador e professor. 

Desde o início de sua carreira, faz referências às tradições populares do Nordeste brasileiro, 
recebeu influências das religiões de base africana, como o candomblé e a umbanda, como a 
imaginária igreja católica. 

Faz referência ao simbólico através de suas formas geométricas, muitas vezes presentes em 
signos e emblemas destas religiões, além de aliar a geometria ao uso de cores de formas 
criativas, intensas e diversas. 

Realizou murais, relevos e grandes esculturas em madeira, mantendo a linha geométrica e 
simetria.



Modo de fazer:

A) Para a base use um papelão. Pinte com 
duas demãos de Tempera Guache na cor 
Preto. Deixe secar bem e passe uma demão 
da Tempera Guache Fantasia Metallic na 
cor Preto. 

b) Reproduza a obra com isopor e 
tampinhas para que fique bidimensional 
(outra forma de releitura).

c) Recorte bandejas de isopor e crie as 
formas, algumas com uma camada de 
isopor, outras com duas e até três camadas. 
Use tampinhas em tamanhos diferentes 
para criar as formas circulares. 

d) Pinte com Tempera Guache nas cores 
Amarelo e Vermelho depois com a 
Tempera Guache Metallic nas mesmas 
cores. Cole tudo usando Cola para E.V.A. e 
Isopor.

Você vai precisar de:

- Tempera Guache, 

- Tempera Guache Fantasia Metallic, 

- Cola para E.V.A. e Isopor, 

- Papelão, 

- Bandejas de Isopor, 

- Tampinhas em Tamanhos Variados.

“equilíbrio”



A Arte Contemporânea foi uma ação de 
ruptura com a Arte Moderna. Iniciou-se logo 
após a Segunda Guerra Mundial. Depois da 
guerra os artistas mostravam-se voltados 
às verdades do inconsciente e interessados 
pela reconstrução da sociedade.  Havia uma 
necessidade de sobrepor os costumes a 
necessidade da produção em massa. 

A Arte Contemporânea se mostrou mais 
evidente na década de 50. A efervescência 
cultural começou a questionar a sociedade 
do pós-guerra, rebelando-se contra o estilo 
de vida ditado pelo cinema, moda, televisão, 
música e literatura.

Os avanços tecnológicos foram 
extremamente impulsionados pela corrida 
espacial e esta influência fez com que 
os objetos e formas ficassem com 
características aerodinâmicas e as cores
fortes e brilhantes. 

A ciência e a tecnologia abriram caminho à 
percepção das pessoas de que a arte feita 
por outros, poderia traduzir as suas próprias 
vidas. Ela se caracteriza principalmente pela 
liberdade de atuação do artista, que não 
tem mais compromissos institucionais que o 
limitem, portanto pode exercer seu 
trabalho sem se preocupar em imprimir nas 
suas obras um determinado cunho religioso 
ou político.

A consciência ecológica e o 
reaproveitamento de materiais são temas 
recorrentes e se popularizaram no final do 
século XX. Em paralelo a revolução digital 
e a consequente globalização por meio da 
internet formam o período mais recente da 
contemporaneidade.

Os artistas contam atualmente com os 
mais variados recursos materiais em suas 
mãos. As possibilidades e os caminhos são 
múltiplos, as inquietações mais profundas, 
o que permite à Arte Contemporânea 
ampliar seu espectro de atuação, pois 
ela não trabalha apenas com objetos 
concretos, mas principalmente com 
conceitos e atitudes. Entre os 
movimentos artísticos mais importantes 
entre 1945 a 1970 podemos destacar: 
Arte Bruta, Arte Informal, Surrealismo e 
Cubismo (continuação da Arte Moderna), 
Arte Cinética, Assemblage, Pop Art, Op 
Art e Instalação. Os movimentos que 
predominaram na arte após 1970 são: 
Minimalismo, Arte conceitual, Vídeo Arte, 
Internet Art, Arte Urbana e Graffiti.

A seguir listamos vários artistas 
contemporâneos e sugerimos atividades 
para que você professor possa trabalhar 
com os seus alunos proporcionando 
momentos de criação e aprendizagem 
importantíssimos para o desenvolvimento 
global do ser humano.



ALDEMIR MARTINS
(1922-2006) 

Aldemir Martins dos Santos, autodidata, 
pintor, ilustrador e escultor. 

A natureza e a gente do Brasil são os temas 
mais frequentes da obra do artista plástico 
cearense. Começou sua carreira como 
ilustrador para jornais, revistas e livros no 
Sudeste do Brasil. Voltou para São Paulo 
em 1951 num caminhão pau-de-arara. 

Com essa experiência, iniciou uma série 
de desenhos de temática nordestina que 
caracterizaria sua carreira, gatos, galos, 
peixes, cangaceiros, cores e rendeiras 
circulavam livremente em suportes tão 
pouco convencionais como papéis de 
carta, copos de requeijão, caixas de 
charuto, embalagens de sabonete, de 
sorvete e embalagens de pizza.

Suas obras são coloridas e cheias de 
sentimentos.



Modo de fazer:

A) Pinte uma folha de papel grosso com 
Tempera Guache na cor Preto. Deixe 
secar e pinte com Giz de Cera Neon deitado 
criando efeitos suaves para fazer o fundo.

b) Com Tempera Guache Neon em 
diversas cores, pinte metades dos sulfites.

c) Use as folhas pintadas e baseado na 
obra “Peixe Colorido” desenhe e recorte as 
partes do peixe.

d) Use Cola Branca e monte o peixe. 
Recorte detalhes de barbatanas e bolinhas 
para complementar.

e) Contorne com Marcador Permanente na 
cor Preto.

Você vai precisar de:

- Papel Grosso de Desenho, 

- Tempera Guache na cor Preto, 

- Giz de Cera Neon, 

- 2 Folhas de Sulfite Gramatura 90g, 

- Marcador Permanente na cor Preto, 

- Cola Branca, 

- Pincel 054-18, 

- Tesoura Escolar,

- Lápis Preto.

“peixe colorido”



JAIR GABRIEL 

Nasceu em 1950 em Porto Velho, 
Rondônia, onde foi seringueiro. Residente 
desde 1992 em Salvador. Começou a pintar 
aos 40 anos. A arte de Jair Gabriel é toda 
voltada para a essência vital da natureza, 
reverenciada em cada tela. Os motivos da 
fauna e flora amazônicas prevalecem na 
sua pintura mostrando a compreensão que 
tem da natureza, cujo processo o artista 
apreende no pontilhismo que preenche todo 
espaço e na simetria da composição. Seus 
quadros, de uma delicada e forte pintura 
primitiva, já correram o Brasil e o mundo em 
exposições de sucesso.



Modo de fazer:

A) Corte um papel cartão do tamanho 
da sacola e passe Cola Permanente. 
Coloque-o dentro da sacola, ela grudará 
mantendo o tecido firme evitando que a 
tinta borre atrás.

b) Risque o desenho.

c) Utilize o cabo de um pincel fino ou palito 
de churrasco para fazer os pontinhos 
com a Tinta para Tecido Metallic em cores 
variadas.

d) Preencha as figuras, água e moldura.

Você vai precisar de:

- Sacola de Algodão na cor Cru, 

- Tinta para Tecido Metallic  
    (cores diversas), 

- Papel Cartão, 

- Cola Permanente, 

- Pincel de Cabo Fino, 

- Lápis Preto.

“peixe encantador”



FRIDA KAHLO
(1907 - 1954) 
Magdalena Carmen Frida Kahlo y 
Calderón foi uma pintora mexicana. Desde 
jovem teve a saúde muito debilitada, 
contraiu poliomielite e aos 18 anos, depois 
de um acidente teve que amputar a perna. 

Chamava atenção por exagerar nas 
roupas, enfeites, risos e gestos. Intensa, 
revolucionária, Frida Kahlo pode ser 
considerada uma mulher à frente de 
seu tempo. 

Foi uma feminista, incorporou com 
autenticidade símbolos mexicanos e 
indígenas em sua arte surrealista /
contemporânea com muitos autorretratos e 
fotografias.



Modo de fazer:

A) Baseado na obra de Frida Kahlo faça 
um desenho no tecido com Lápis Grafite, 
sua releitura.

b) Coloque embaixo um papel cartão 
preparado com Cola Permanente (vai fixar 
o tecido facilitando a pintura e evitará que 
manche atrás).

c) Use Tinta para Tecido em diversas 
cores e os pinceis de cerdas duras e 
arredondadas, próprios para tecido.

d) Detalhes e contornos pretos com 
canetas Acrilpen.

Você vai precisar de:

- Tinta para Tecido (cores diversas), 

- Caneta Acrilpen na cor Preto, 

- Cola Permanente, 

- Papel Cartão, 

- Almofadas de Algodão, 

- Pinceis 061-8, 12 e 16, 

- Lápis Preto.

“desconfiada”



KARLA GERARD 

Karla Gerard, nasceu e 
reside em Waterville, 
norte dos Estados Unidos. 

Autodidata, começou a 
pintar desde criança, gosta 
de pintar Arte Naif, 
conhecida como Arte 
Ingênua ou Arte Primitiva 
Moderna que nos Estados 
Unidos chama-se Folk Art. 

Este estilo de Arte encantou Karla 
Gerard, pois, é representada por 
imagens do cotidiano, retratados 
de modo a lembrar desenhos 
infantis, tamanha sua simplicida-
de, espontaneidade e pureza. 

Karla utiliza em suas obras 
temas sobre a natureza, 
memórias de sua infância e de
sua vida, as representa com 
cores fortes e vibrantes 
expressando sua alegria pela vida 
e por sua arte.



Modo de fazer:

A) Use uma Tela, caixa ou papelão como 
base. Baseado na obra “Florescer”, pinte o 
fundo com Tempera Guache em tons claros, 
para isso misture branco com um pouco da 
cor desejada.

b) Com Massinha de Modelar faça 
bolinhas e aperte-as para ficarem redondas 
e achatadas como pequenas pizzas. Use 
Cola Branca para colar uma sobre a outra 
em cores e tamanhos variados.

c) Enfeite com pontos e traços usando a 
Acripuff.

d) Risque as árvores e cubra-as com 
Acripuff na cor Preto em linhas grossas.

e) Ao redor das árvores e no chão pinte 
algumas folhas.

f) Com Acripuff faça um ponto grande, 
contorne-o com outra cor e mais um outro 
contorno imitando a massinha.

Você vai precisar de:

- Tempera Guache Lavável 
    (cores diversas), 

- Massinha de Modelar, 

- Acripuff (cores diversas), 

- Cola Branca, 

- Tela, 

- Caixa ou Papelão, 

- Pincel 054-14.

“florescer”



MANABU MABE
(1924 - 1997)
Foi pintor, desenhista e tapeceiro japonês 
naturalizado brasileiro. 

Pioneiro do abstracionismo no Brasil. 

Mabe teve uma infância pobre, adaptando 
um ateliê no meio da lavoura para pintar 
naturezas-mortas e paisagens, nas quais 
mescla a caligrafia oriental com a pintura 
feita com manchas. 

Contribuiu de maneira decisiva no 
desenvolvimento dessa tendência abstrata. 

Em suas pinturas destacam-se as grandes 
machas cromáticas e nelas encontramos 
também referências à tradicional caligrafia 
japonesa.



Modo de fazer:

A) Baseado na obra “Grito”, usando cartão 
paraná como base, pinte todo fundo com 
Aquarela misturando as cores sobre a base. 
Para clarear use mais água mesclando, 
conseguindo outras cores e tons.

b) Mude as cores mas não fuja da 
proposta (na leitura formal e interpretativa 
as cores quentes e título foram bastante 
explorados).

c) Com Big Giz de Cera preto faça as 
linhas e as manchas do fundo da obra.

Você vai precisar de:

- Cartão Paraná, 

- Aquarela, 

- Pincel 056-12, 

- Big Giz de Cera.

“grito”



JUDY WATSON NAPANGARDI 
Nasceu em 1959. Artista autraliana de origem 
aborígene, trabalha grafismo representando a 
região onde nasceu. 

A arte indígena australiana tem uma ampla 
reputação como sendo inovadora. Poucos 
artistas são tão intrigantes como Judy Watson.
Seu trabalho inspira-se na terra, natureza e 
tradições da cultura aborígine, suas telas 
multicoloridas em abstrações poéticas que têm 
o poder de falar e encantar a todos. 

Sua família exerce uma forte influência em sua 
vida e sua arte que incluem pintura, escultura, 
gravura, desenho e vídeo. É totalmente inspirada 
pela história e cultura de suas raízes.



Modo de fazer:

A) Use uma folha grossa de papel para 
desenho e com Lápis Preto desenhe alguns 
elementos marcantes da obra escolhida.

b) Com as Big Canetas Hidrográficas vá 
contornando com linhas grossas essas 
formas. Mude de cor e preencha todo 
espaço com esses contornos grossos e 
paralelos.

c) Pinte também as pequenas áreas que 
sobrarem.

Você vai precisar de:

- Folha Grossa de Desenho, 

- Big Canetas Hidrográficas 
    (cores diversas),

- Lápis Preto.

“natureza”



VICTOR VASARELY
(1906 - 1997)
Nasceu na Hungria, foi pintor e escultor. 

Radicado na França, considerado o “pai da 
Op Art”, foi um dos fundadores dessa arte 
cinética através de desenvolvimento de 
pinturas de abstrações geométricas. 

Op Art é um termo usado para descrever a 
arte que explora o uso de ilusões de ótica. 

A expressão “Op Art” vem do inglês 
(optical art) e significa “arte ótica”. 
Defendia a arte com “menos expressão 
e mais visualização”.



Modo de fazer:

A) Pinte a caixinha e tampa com PVA Tinta 
Fosca para Artesanato na cor Preto. Passe 
duas demãos esperando secagem total 
entre elas.

b) Numa folha grossa para desenho copie 
sua mão passando o Lápis Preto ao redor 
dela.

c) Desenhe linhas retas no fundo e sobre a 
mão linhas curvas.

D)--Contorne-as com Canetinhas 
Hidrográficas em cores variadas.

E) Pinte as faixas com Lápis de Cor 
Aquarelável acompanhando as cores do 
contorno.

F) Esse jogo de linhas retas e curvas dá a 
ilusão da mão estar em 3D, uma ilusão de 
ótica.

Você vai precisar de:

- PVA Tinta Fosca para Artesanato 
    na cor Preto, 

- Canetinhas Hidrográficas, 

- Lápis de Cor Aquarelável, 

- Cola Branca, 

- Lápis Preto, 

- Tesoura Escolar, 

- Caixa de MDF, 

- Papel Grosso para Desenho.

“identidade”



GUSTAVO ROSA
(1946 - 2013)

Gustavo Rosa nasceu em São Paulo. 

Pintor, desenhista e gravador, considerado 
um dos artistas mais criativos de sua 
geração.

É uma das figuras mais destacadas no 
campo das artes visuais brasileiras, um 
destaque que ele conquistou com sua 
pintura lúdica, irônica e agressiva. 

Começou com 3 anos a desenhar em 
blocos e em cadernos escolares, sua mãe 
dizia que ele nasceu desenhando. 

Realmente era sua paixão, estudou e fez 
vários cursos de conceitos básicos sobre a 
representação humana, as aulas de modelo 
vivo foram essenciais como inspiração. 

Criou sua arte pessoal, única e com 
linguagem própria. 

Utilizava as formas e cores para compor 
figuras alegres, coloridas, personagens de 
um inesgotável humor caricatural.



Modo de fazer:

A) Escolha as imagens que vai representar. 
Use jornal, fita crepe, palito de churrasco e 
modele a forma inicial com eles.

b) Cubra com Papel Maché (siga as 
instruções da caixa para preparar) 
modelando detalhes e definindo as formas 
(estecas, palitos de dente, clip, ajudam nos 
detalhes) – Papietagem.

c) Deixe secar completamente, ficará 
bem leve e resistente. Pinte com PVA Tinta 
Fosca para Artesanato. Detalhes com 
Marcador Permanente na cor Preto.

Você vai precisar de:

- Papel Maché, 

- PVA Tinta Fosca para Artesanato 
    (cores diversas), 

- Pincel 054-8 e 12, 

- Marcador Permanente na cor Preto.

“banhistas”



Modo de fazer:

A) Lixe bem os banquinhos. Limpe com 
pano úmido. Espere secar.

b) Risque sobre os assentos desenhos 
inspirados nas obras de Gustavo Rosa. 
Pinte com Acrílica Brilhante. Depois de 
seco, contorne com Marcador Permanente 
preto.

c) Passe verniz Acrilfix para finalizar.

Você vai precisar de:

- Acrílica Brilhante, 

- Verniz Acrilfix, 

- Marcador Permanente na cor Preto, 

- Lixa para Madeira, 

- Pano Velho,

- Pincéis 054-06, 10 e 16.

Pintura em bancos de madeira



ISAAC DE OLIVEIRA
Nasceu em 1953 em Ilhéus na Bahia, hoje vive em Campo Grande – MS e após conhecer o 
Pantanal direcionou sua arte motivado pelas cores da região. 

É um dos talentos mais representativos das artes plásticas do Centro-Oeste brasileiro, pois 
se revela um verdadeiro maestro que fez do pincel instrumento para reger sinfonias de cores 
e expressá-las com movimentos e ritmos singulares. 

Movimentos que cresceram em suas telas e hoje ocupam parte muito importante, como uma 
marca registrada. 

Retrata como ninguém a exuberância da natureza com suas cores vibrantes, gestos rápidos, 
texturas únicas, representando a beleza da fauna e flora pantaneira. 

Conhecido pelos ipês muito coloridos, seu estilo é inconfundível.



Modo de fazer:

A) Use uma Tela e inspirados nas obras 
de Isaac de Oliveira pinte o fundo usando 
Tinta Acrylic Colors nas cores Verde Musgo 
e Branco.

b) Na parte inferior deixe a tinta clara bem 
acumulada e com marcas do pincel para 
conseguir efeito de movimento.

c) Use Cola Branca e prenda galhos secos 
formando tronco e galhos da árvore.

d) Com a Acripuff na cor Branco, Rosa 
e Lilás faça linhas e pontos sobrepostos 
cobrindo parte dos galhos.

e) Use um secador bem quente e passe 
sobre a Acripuff logo em seguida. O efeito 
estufado surge formando uma textura.

Você vai precisar de:

- Tela, 

- Tinta Acrylic Colors, 

- Acripuff nas cores Verde Musgo, 
    Rosa, Lilás e Branco, 

- Cola Branca,

- Galhos Secos.

“leveza”



KEITH HARING
(1958-1990)
Artista gráfico americano. 
Desde criança sempre se 
interessou por desenho. 
Passou por diversas 
escolas de arte mas 
abandonou todas. 

Foi morar em Nova York e 
gradativamente foi sendo 
influenciado pelos grafites. 

Começou a fazer desenhos com giz branco nas estações do metrô de Nova York, foi 
ganhando notoriedade e suas primeiras exposições aconteceram em espaços alternativos e 
clubes da cidade. 

Seus personagens são desenhados com uma 
única linha grossa, continuada e simplificada. 
As silhuetas coloridas são desprovidas de 
detalhes. 

Seu trabalho tinha um vocabulário próprio 
dentro da Pop Art e dos desenhos em 
quadrinhos. Tem obras em diversos países.

Muito copiado em grafites pelo mundo todo.



Modo de fazer:

A) Coloque um papel cartão preparado 
com Cola Permanente dentro da camiseta, 
ele vai segurar o tecido e evitar que a tinta 
passe para o outro lado.

b) Baseado na obra risque o desenho com 
Lápis Preto.

c) Pinte as figuras com Caneta Acrilpen 
nas cores Laranja, Vermelho Fogo e Azul 
Celeste.

d) Depois de bem seca a pintura faça 
os contornos grossos com Acrilpen na 
cor Preto.

Você vai precisar de:

- Camiseta Branca, 

- Lápis Preto,

- Caneta Acrilpen nas cores Preto, 
    Laranja, Vermelho Fogo e Azul Celeste, 

- Papel Cartão,

- Cola Permanente.

“me recuso”



Modo de fazer:

A) Pinte ¼ de cartolina com as Big Canetas 
Hidrográficas em diversas cores formando 
pequenas manchas.

b) Baseado nas obras de Keith Haring 
risque os desenhos e recorte-os.

c) Cole-os sobre uma folha na cor Preto 
usando Cola Branca.

d) Faça os contornos com Acricor Cola 
Relevo Glitter na cor Prata.

Você vai precisar de:

- Big Canetas Hidrográficas, 

- Acricor Cola Relevo Glitter na cor Prata, 

- Papel Color Set na cor Preto,

- Cola Branca, 

- Tesoura Escolar, 

- Cartolina.

“dançando”



SEVERINO BORGES

Nasceu em Pernambuco. 

Era o auge da literatura de cordel, uma 
mistura de jornalismo rústico e romanceiro 
da caatinga. 

Tendo o pai, a mãe e parentes próximos 
ligados a essa arte, logo teve incentivo e 
motivação para se aventurar na xilogravura. 

Seu estilo de composição é marcado pelo 
isolamento das figuras e pelo contraste do 
preto e branco. 

Mas a disposição gráfica também lhe 
permite explorar as cores. 

Na mesma matriz, pinta as partes distintas 
do desenho e imprime colorido. Suas 
gravuras são feitas no papel, azulejos 
canecas, pratos, camisetas, chapéus e 
panôs. 

Severino participa de congressos e feiras de 
artesanato em todo o país e seus trabalhos 
são vendidos em todo o Brasil.



Modo de fazer:

A) Isogravura - Use uma bandeja de isopor 
e com palito de dente faça seu desenho 
rebaixando bem o isopor.

b) Coloque Tempera Guache na cor Preto 
num pratinho plástico, passe o rolinho 
de espuma pra frente e para trás para 
deixá-lo com bastante tinta. Em seguida, 
passe sobre o isopor com o desenho 
rebaixado. Vire o isopor sobre uma folha de 
papel grossa, passe a mão sobre toda área 
do verso do isopor e retire em seguida. 
O desenho ficará impresso no papel.

c) Para outra cópia passe tinta novamente 
e repita o processo. Onde o palito foi 
passado afundando o isopor (baixo relevo) 
a tinta não alcança e sai em branco na
impressão, ao contrário do desenho 
tradicional.

Você vai precisar de:

- Bandeja de Isopor, 

- Tempera Guache na cor Preto, 

- Papel de Desenho Grosso, 

- Color Set na cor Vermelho, 

- Pratinho Plástico,

- Rolinho de espuma,

- Cola Branca, 

- Tesoura Escolar, 

- Cartão Paraná,

- Palito de Dente.

“triste sertão”



MAURICIO LOUREIRO

O artista plástico paulista nascido no 
Guarujá, Maurício Loureiro, de 40 anos, 
está a muitos anos residindo em 
Florianópolis. 

“Comecei a desenhar aos 14 anos, e a 
pintar com 19 anos em telas, já com 
estilo próprio”. 

É fácil reconhecer sua arte pelas cores 
vibrantes retratando o cotidiano. 

“Pintar é a minha vida, sou um pintor 
de amor e classifico minha arte como 
figurativa, retratando o cotidiano, o folclore, 
trabalhos marinhos e arte pop, usando 
cores fortes e de fácil leitura. 

Já enviei telas para a Espanha, Alemanha, 
Canadá e nos USA para Miami, Nova York 
e Orlando”.



Modo de fazer:

A) Use as Big Canetas Hidrográficas 
nas cores azul, verde, amarelo, laranja, 
vermelho e rosa e pinte manchas irregulares 
numa folha grossa de desenho. Preencha 
todo espaço.

b) Sobre o colorido da big hidro passe 
bem forte o Giz de Cera Neon nas mesmas 
cores.

c) Cubra toda folha com Nankin na cor 
Preto. Deixe secar e passe outra demão.

d) Baseado na obra faça sua interpretação 
desenhando com clip, palito de dente, etc. 
tirando assim o Nankin.

e) Com Acricor Cola Relevo Brilliant na cor 
Branco faça contornos e pontos.

Você vai precisar de:

- Folha Grossa de Desenho, 

- Big Canetas Hidrográficas, 

- Giz de Cera Neon, 

- Nankin na cor Preto, 

- Pincel 054-16, 

- Clip, 

- Acricor Cola Relevo Brilliant 
   na cor Branco.

“desencontro”



JEN STARK

Nasceu em 1983 em Miami, Flórida – EUA. 
Estudou na Faculdade de Maryland. 

É uma artista contemporânea cuja maior 
parte do trabalho envolve a criação 
de esculturas de papel e pinturas 
representando movimentos. 

Ela também trabalha com desenho e 
animação. 

Seu trabalho inspira-se por muitas coisas 
do mundo natural ao seu recor como: 
buracos de minhoca, cascas de árvore, 
mapas topográficos, desenhos na natureza, 
padrões microscópicos, entre outros. 

Suas obras baseiam-se na repetição e 
infinidade. Também costuma juntar papéis 
e fazer espirais e círculos mostrando
tridimensão.



Modo de fazer:

A) Numa folha grossa faça um desenho em 
silhueta (só contorno).

b) Com Lápis de Cor pinte ao redor da 
silhueta fazendo traços de vai e vem sem 
tirar o lápis do papel até dar a volta 
completa na figura.

c) Mude de cor e repita o processo. Em 
alguns momentos o espaço vai fechar, 
continue a sequência da pintura e cores 
(ex: bico do chapéu). O mesmo quando 
não couberem todas as cores (ex: amarelo, 
vermelho...)

d) Terminando de preencher todo 
espaço passe Tinta Confetti com detalhes 
dourados.

e) Pode-se colorir também com Lápis 
Aquarelável ou Canetinhas Hidrográficas.

Você vai precisar de:

- Folha Grossa de Desenho, 

- Lápis de Cor, 

- Tinta Confetti, 

- Pincel 054-16.

“bruxa solta”



RAFAEL MURIÓ

Nelson Rafael Murió nasceu em São 
Caetano do Sul - SP em 1954. 

Desenvolveu sua técnica e estilo durante 
as viagens e estudos feitos em museus 
e ateliês de artistas plásticos na Europa 
e E.U.A. Desenvolvendo um estudo 
impressionista, tem como característica 
uma pintura feita sem pincéis, somente 
com as mãos, na grande maioria do 
espaço da tela.  

Não nega que sua tendência seguiu o estilo 
de Vincent van Gogh. 

Na série de flores que produz, são cores 
fortes e vibrantes, com movimentos e a 
utilização de espessa camada de tinta, onde 
são visíveis as linhas da escola modernista 
que sempre seguiu. 

Atualmente trabalha seguindo temas 
básicos: Flores, Marinhas, Pintura Religiosa 
e a arte da pintura Sumi-ê (Arte Japonesa). 

Foram selecionadas 28 obras para a 
comemoração do Centenário de São Paulo 
pela Imigração Japonesa. 

Nelas nota-se toda a sensibilidade, 
transparência e leveza que este estilo de 
arte contempla.  



Modo de fazer:

A) Use uma Tela e baseado na obra, 
pinte o fundo usando Tinta Acrylic Colors. 
Para dar esse efeito texturizado bata o 
pincel misturando as cores e deixando 
as marcas do pincel.

b) Com Massa de Modelar, faça diversas 
bolinhas brancas, laranjas e amarelas.

c) Use Cola Branca e cole a bolinha 
que será o miolo. Faça 6 pontos de 
cola próximos ao miolo e cole as “pétalas”. 
Distribua as cores acompanhando a obra.

d) As flores azuis têm bolinhas violeta 
como miolo. Para as pétalas faça um rolinho 
fino e cole-o ao redor do miolo.

Você vai precisar de:

- Tinta Acrylic Colors (cores diversas), 

- Massinha de Modelar, 

- Cola Branca, 

- Pincel 054-16,

- Tela.

“alegria das flores”



LUCIANO MARTINS

Nasceu em Porto Alegre (1966). 

Iniciou sua carreira criativa na publicidade 
onde recebeu diversos prêmios regionais e 
nacionais. 

Encontrou seu verdadeiro lugar de 
destaque no campo das artes plásticas,
onde, utilizando cores vibrantes e traços 
lúdicos, desponta como um dos nomes 
mais importantes de sua geração. 

Nestes anos de carreira, são mais de 80 
mostras no currículo, com destaque para 
algumas exposições internacionais em 
países como Itália, Portugal, França, 
Estados Unidos e Argentina. 



Com grande reconhecimento em Santa 
Catarina, seu trabalho ganhou 
popularidade por conta da característica 
lúdica, quase “pueril”, e do universo de 
cores em que navega, capaz de tocar o 
imaginário de qualquer pessoa.

Suas obras baseiam-se na repetição e 
infinidade. 

Também costuma juntar papéis e fazer 
espirais e círculos mostrando tridimensão.
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Modo de fazer:

A) Prepare um papel cartão com Cola 
Permenente. Coloque-o dentro da sacola. 
O tecido ficará firme facilitando a pintura e 
evitará borrões no verso.

b) Escolha uma das obras de Luciano 
Martins e desenhe sua composição.

c) Faça os contornos das figuras com 
caneta Acrilpen na cor Preto. Pinte os 
cabelos, vestido, peixes e pássaro com 
caneta Acrilpen em cores variadas.

d) Recorte corações em dois tamanhos. 
Coloque dentro da sacola e passe o Giz de 
Cera rosa Neon deitado (as bordas ficarão 
mais escuras). Mude o coração de lugar e 
repita o processo até completar o fundo.

e) Entre os corações passe Giz de Cera na 
cor Violeta.

f) As flores faça com Acripuff em cores 
diversas. Depois de 24h use ferro quente no 
verso da sacola ou um secador de cabelo 
bem quente na frente para estufar a tinta.

Você vai precisar de:

- Bolsa de Algodão na cor Cru, 

- Caneta Acrilpen (cores diversas), 

- Giz de Cera Curto 15 cores, 

- Giz de Cera Neon, 

- Acripuff nas cores Branco 
    e Amarelo Ouro, 

- Papel Cartão, 

- Cola Permanente.

“sonhando”



Modo de fazer:

A) Inspirado nas obras de Luciana Martins, 
faça um desenho sobre o cartão Paraná.

b) Use Canetinhas Hidrográficas e Big 
Canetas Hidrográficas para colorir o 
desenho. Use apenas pontinhos.

c) Onde quiser tom mais forte faça mais 
pontos e bem juntinhos. Usar duas cores 
também ajuda a dar sombreado na pintura.

Você vai precisar de:

- Cartão Paraná, 

- Canetinhas Hidrográficas, 

- Big Canetas Hidrográficas,

- Lápis Preto.

“maternidade”
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LU MORGADO

Nasceu em 1977 em São Paulo. 

Começou a desenhar em 2011 e, segundo 
suas próprias palavras, a artista confessa 
sua entrega total ao mundo da arte naif: 
“Recentemente, dei um mergulho sem volta 
nesse universo das artes, mais ainda no 
universo da ingenuidade, da falta de técnica 
e excesso de sentimento e intuição...” 

Das ilustrações com canetinhas sobre 
papel, Lu Morgado evoluiu para as telas 
quando foi convidada a expor no Atol 
Cultural de Votuporanga - SP no final 
de 2012. 

De lá pra cá foi convidada para exposições 
na Colômbia, Canadá e Inglaterra. 

Suas obras mostram dois contornos, o 
primeiro de preto e o segundo de amarelo 
com pontinhos pretos. 

Seus personagens quase sempre tem um 
olho só.
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Modo de fazer:

A) Pinte num papel grosso um fundo bem 
colorido usando aquarela. Depois de bem 
seco passe Tempera Guache Fantasia 
Glitter na cor Branco.

b) Em outra folha desenhe a pessoa que 
quer homenagear. Desenhe também flores 
e elementos que representem essa pessoa.

c) Pinte com Lápis de Cor. Ao redor das 
figuras faça um contorno preto e outro 
amarelo com Canetinhas Hidrográficas. 
Sobre esse contorno amarelo faça 
pontinhos com Canetinha Hidrográfica na 
cor Preto.

d) Recorte as figuras e cole-as com Cola 
Branca no fundo já preparado.

e) Com Acricor Cola Relevo Metallic na cor 
Branco Metálico faça pontinhos por todo 
trabalho.

Você vai precisar de:

- Aquarela, 

- Tempera Guache Fantasia Glitter, 

- Canetinhas Hidrográficas 
    nas cores Preto e Amarelo, 

- Acricor Cola Relevo Metallic 
    na cor Branco Metálico, 

- Lápis de Cor, 

- Duas Folhas de Papel Grosso 
    para Desenho, 

- Tesoura Escolar,

- Cola Branca.

“alegre ivete”
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RAFAEL ROCHA

Rafael Rocha é um músico e artista 
plástico brasileiro, contemporâneo nascido 
em Recife, Pernambuco. 

Suas experimentações fizeram o artista 
desenvolver uma forma particular de 
trabalhar e se expressar diante das 
suas próprias necessidades. 

Deixou para trás algumas normas e 
técnicas tradicionais. Intitula-se um poeta 
que pinta e tem paixão por cores fortes. 

O foco principal é o cotidiano das pessoas. 

As referências do artista são os pintores 
europeus Amadeo Modigliani, Pablo 
Picasso e o pernambucano Wellington 
Virgolino. 

Participa de exposições nacionais e 
internacionais já tendo recebido diversos 
prêmios.
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Modo de fazer:

A) Use xerox de jornal e cole-as num 
papelão com Cola Bastão.

b) Desenhe com Lápis Preto sobre o jornal 
fazendo a sua criação de Frida Kahlo 
inspirada na obra do artista Rafael Rocha.

c) Pinte com Canetinhas Hidrográficas e 
Big Canetas Hidrográficas.

d)-Passe Tinta Confetti em alguns 
detalhes.

e) Contorne as flores com Acricor Cola 
Relevo Brilliant na cor Preto.

Você vai precisar de:

- Papelão, 

- Xerox de Jornal, 

- Canetinhas Hidrográficas e 
    Big Canetas Hidrográficas, 

- Tinta Confetti, 

- Papel Color Set na cor Azul, 

- Acricor Cola Relevo Brilliant na cor Preto, 

- Lápis Preto, 

- Cola Bastão,

- Tesoura Escolar.

“lábios carnudos”
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JOUBERT PANTANEIRO
Nascido em 1946, natural de Corumbá, MS. 

Pintor, escultor, gravador e tapeceiro. 

Profundo conhecedor das formas 
anatômicas e multicoloridas dos elementos 
que compõem seu habitat, o pantanal 
mato-grossense. 

Representa esse cotidiano com formas 
geometrizadas, expressionistas e vibrantes.
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Modo de fazer:

A) Escolha alguns elementos da obra para 
montar sua composição.

b) Recorte uma caixa de pizza, forre-a com 
juta e pinte uma espiral com linha quebrada. 
Use Tinta Fosca Artesanato na cor Laranja. 
Depois de secar passe Tinta Confetti com 
detalhes dourados.

c) O peixe e o remo corte da outra parte 
da caixa de pizza. Pinte com PVA Tinta 
Fosca Artesanato, faça os contornos com 
Marcador Permanente na cor Preto. 
Cole-os sobre a base com Cola Branca.

Você vai precisar de:

- PVA Tinta Fosca Artesanato 
   (cores diversas), 

- Tinta Confetti, 

- Marcador Permanente na cor Preto, 

- Cola Branca, 

- Caixa de Pizza, 

- Juta, 

- Pincel 054-16.

“guatós”
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CAL LANE
Nasceu em 1968 no Canadá. 

Escultora aclamada internacionalmente 
conhecida por transformar objetos comuns 
como pá, tambores, portas de aço em obras 
de arte. 

Ela é graduada em Belas Artes pela 
Faculdade de Arte e Design da Nova 
Escócia e tem mestrado em Belas Artes 
em escultura pela State University de Nova 
York. 

Com um trabalho e técnicas exclusivos, 
suas peças são únicas, mostram delicadeza 
e complexidade. 

Os rendados de Lane, cortados em 
estruturas de ferro e aço ásperas e muitas
vezes sobrenaturais, são sensuais, 
sedutoras e profundamente femininas. 

Seu trabalho já foi exibido em numerosas 
exposições individuais e de grupo, nacional 
e internacional, incluindo Austrália, Bélgica, 
Canadá, Inglaterra, França e EUA.
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Modo de fazer:

A) No cartão Paraná passe Aquarela com 
bastante água para conseguir tons claros 
de marrom, laranja, amarelo e ocre 
obtendo o fundo do trabalho. Mantenha o 
pincel sempre molhado para mesclar bem 
as cores. Deixe secar.

b) Escolha stencil de arabescos e flores e 
crie uma composição.

c) Posicione o stencil, molhe um pincel 
de cerdas duras na Tinta PVA castanho 
claro, tire o excesso de tinta e com 
pequenas batidas preencha o desenho. 
Posicione o stencil novamente e repita o 
processo até completar todo rendado.

Você vai precisar de:

- Aquarela, 

- Tinta Fosca Artesanato 
    na cor Castanho Claro, 

- Stencil de Arabescos e Flores, 

- Cartão Paraná, 

- Papel Color Set na cor Laranja, 

- Broxinha.

“rendado”



Quim Alcântara
Nascido em São Paulo - SP em 1981, onde vive e trabalha 
atualmente. 

Artista de estilo abstrato geométrico, usa acentuada 
sobreposição de formas criando múltiplas possibilidades. 
O jogo de cores acentua essas composições. 

Sua formação múltipla em Artes Plásticas (Panamericana 
1998) e Design (FAAP, 2002) conferem um leque de 
possibilidades e ampliam os horizontes de sua arte. 

As pinturas atuais ressaltam influências modernas, 
cubistas, pós-impressionistas e também da arte 
contemporânea brasileira. 

Seu trabalho é focado em fatos socioambientais 
contemporâneos como os terremotos no Haiti e Chile, 
o desmatamento da Amazônia e do Golfo do México 
derramamento de óleo.



Modo de fazer:

A) Prepare um papel cartão com Cola 
Permanente. Coloque-o dentro da 
camiseta. O tecido permanecerá firme 
facilitando a pintura e evitará que borre do 
outro lado.

b) Recorte círculos nos retalhos de papel 
cartão em tamanhos variados.

c) Passe fita crepe isolando uma parte da 
camiseta onde será feita a pintura.

d) Coloque um círculo dentro da camiseta, 
alise o tecido e passe o Giz de Cera 
Neon deitado. Mude a posiçao do círculo, 
escolha outra cor e repita o processo. Crie 
formas e cores novas com essa técnica. Para 
destacar mais algumas formas contorne-as 
com a ponta do giz.

e) Cubra todo espaço com uma demão de 
Tinta para Tecido Acqua cor Cristal.

Você vai precisar de:

- Camiseta Branca, 

- Giz de Cera Neon, 

- Tinta para Tecido Acqua na cor Cristal, 

- Pincel 054-18, 

- Papel Cartão, 

- Cola Permanente, 

- Retalhos de Papel Cartão, 

- Tesoura Escolar, 

- Fita Crepe.

“voo azul”



MILTON DACOSTA
(1915 - 1988)
Foi um pintor, desenhista, gravador e ilustrador 
brasileiro. 

Casado durante 37 anos com a pintora Maria 
Leontina, é pai do também artista plástico 
Alexandre Dacosta. 

Inicialmente pintou composições figurativas e 
paisagens. 

Em 1941, começou a fazer figuras humanas 
geometrizadas, tendo como referência o 
Cubismo. 

Nos anos 60, o artista expõe uma série de 
gravuras coloridas em metal com o tema “Vênus”, 
tornando-se constante esse tema em suas obras. 

Trabalhou como ilustrador de livros, 
principalmente ilustrador de algumas obras 
do escritor Carlos Drummond de Andrade.



Modo de fazer:

A) Use como base Papel Camurça na cor 
Preto. Faça o desenho e pinte com Giz 
de Cera branco. Passe o giz mais vezes 
e com certa força para ficar bem branco 
e com menos força para conseguir tons 
claros. Mude para giz amarelo e marrom 
complementando o colorido.

b) No Papel Camurça na cor Branco pinte 
com outras cores mas sempre mantendo os 
tons claros e escuros da obra original.

Você vai precisar de:

- Papel Camurça nas cores Preto 
    e Branco, 

- Giz de Cera, 

- Cartão Holler, 

- Cola Branca, 

- Tesoura Escolar.

“vênus”



HENRIQUE HAMMLER

Nascido em outubro de 1955, Henrique 
Hammler, artista plástico pernambucano, 
desenvolve sua arte dentro do figurativo, 
abordando sempre uma temática social. 

Desde 1989 em São Bernardo do Campo, 
tem obras no acervo do MAP – Museu de 
Arte Popular (Diadema) e da Pinacoteca 
de São Bernardo. Desenvolve trabalhos 
socioculturais no bairro do Rudge Ramos. 

Suas obras retratam as lembranças da 
sua infância e adolescência vividas no seu 
estado natal. São coloridas, alegres e 
repletas de histórias vividas pelo artista.



Modo de fazer:

A) Crie um desenho baseado nas obras do 
artista Henrique Hammler. Pinte uma tampa 
de caixa de sapato com Tempera Guache 
Lavável criando o fundo do trabalho.

b) Pinte folhas de sulfite em cores variadas 
com a Tempera Guache Lavável. Use essas 
folhas coloridas e recorte casinhas, portas 
e janelas. Cole-as na tampa com Cola 
Branca.

c) Recorte o boi, pessoas, florzinhas, 
fitas e cole-as com Cola Branca. Monte sua 
composição.

d) Use Acricor Cola Relevo Glitter nas 
cores Ouro, Verde e Vermelho para fazer 
pontinhos e flores.

Você vai precisar de:

- Tampa de Caixa de Sapato, 

- Tempera Guache Lavável, 

- Folhas de Sulfite, 

- Cola Branca, 

- Acricor Cola Relevo Metallic 
   nas cores Ouro, Verde e Vermelho, 

- Pincel 054-14,

- Tesoura Escolar.

“passeio de boi”



Sadie Patterson
Sadie Patterson, afro-americana, 
nasceu na cidade de Eldorado, 
Arkansas – EUA. 

Gostava muito de desenhar. 

Teve uma infância muito difícil e 
precisou trabalhar desde pequena 
como empregada doméstica para 
ajudar os pais mas nunca deixou 
sua paixão – o desenho. 

Sofreu muito preconceito por 
ser negra mas estudou e se 
tornou professora de arte na 
universidade. 

Em 1976, com a aposentadoria, 
voltou a se dedicar ao seu grande 
sonho desenhar e pintar. 

Pintou negros e negras 
lindíssimas, poderosas com 
roupas esvoaçantes que 
nada lembravam do passado 
tão sofrido quando eram 
vendidos como escravos para 
vários países da América. Pintava 
com aquarela com muita leveza, 
sobreposição e transparência.

Conta a história que nessas 
viagens, as mães africanas 
rasgavam retalhos de suas 
saias e a partir deles criavam 
pequenas bonecas, feitas de 
tranças ou nós, que serviam 
como amuleto de proteção e 
para acalentar seus filhos durante 
as terríveis viagens a bordo dos 
navios negreiros. 

As bonecas, símbolo de 
resistência, ficaram conheci-
das como Abayomi, termo que 
significa ‘Encontro precioso’. 
(Projeto Africa - manual 07).



Modo de fazer:

A) Na Tela ou Painel pinte uma paisagem 
africana usando Tinta Acrylic Colors. Faça 
o sol e detalhes com Acricor Cola Relevo 
Glitter. Cole as Abayomis.

b) Veja o pap e sugestões no video: https://
www.youtube.com/watch?v=rD_UxQB8Gls

Você vai precisar de:

- Tinta Acrylic Colors, 

- Retalhos de Tecido 
    nas cores Preto e Branco, 

- Acricor Cola Relevo Glitter, 

- Tela ou Painel, 

- Cola Branca, 

- Tesoura Escolar.

“mãe e filho”



ANDY WARHOL
(1928-1987) 
Nasceu em Pittsburgh, Pensilvânia, Estados 
Unidos. Foi pintor, cineasta e um importante 
artista da Pop Art, lembrado por suas pinturas 
nas latas de sopa Campbell e principalmente 
pela sequência de retratos de Marilyn Monroe 
e reprodução de rostos de personalidades da 
época (Che Guevara, Elvis Presley, Jonh Lennon, 
entre outros). 

Usava muito a técnica da serigrafia conseguindo 
assim essas séries com diversas cores. Escreveu 
diversos livros sobre si mesmo e sobre a Pop Art.



Modo de fazer:

A) Isogravura – Faça um desenho e 
transfira para uma bandeja de isopor. Passe 
o palito de dente, clip ou cabo de pincel fino 
sobre todo desenho, afundando o isopor 
(baixo relevo).

b) Passe Tempera Guache sobre o 
desenho com pincel ou rolinho. Vire a bandeja 
sobre um papel, passe a mão pressionando
e retire a bandeja. O desenho vai ficar 
impresso.

c) Repita o processo mudando as cores.

d) Cole todas impressões na tampa da 
caixa já pintada de preto.

e) Passe um contorno preto com marcador 
Permanente.

f) Respingue tinta sobre todo espaço 
passando o dedo sobre as cerdas do pincel 
molhado com guache preto.

Você vai precisar de:

- Folhas Grossas de Desenho, 

- Bandeja de Isopor, 

- Palito de Dente ou de Churrasco, 

- Tempera Guache (cores diversas), 

- Pincel 054-18, 

- Rolinho de Pintura, 

- Tampa de Caixa Grande, 

- Marcador Permanente na cor Preto.

“margaridas”
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GERSON GUERREIRO
Natural de Juazeiro/Bahia, é artista 
plástico, professor e pesquisador. 
Inspira-se no povo, tradições, usos e 
costumes, na simplicidade dos tipos da 
cultura popular, principalmente a 
nordestina. 

Registrou a técnica que criou “Touch Mind 
Art” de pintura acrílica sobre tela com 
pontos em dimensão. 

Passa a tinta direto com os dedos, usa 
bastante tinta e sem misturas, cores fortes, 
vibrantes, silhuetas em preto e pontos com 
Tinta Dimensional nos contornos.



Modo de fazer:

A) Pinte as folhas de sulfite com Tempera 
Guache Neon em cores variadas.

b) Baseado na obra “Lavadeiras de 
Angaris”, escolha uma parte e recorte as 
folhas pintadas para criar sua composição. 
Cole-as no papel color set preto.

c) No papel camurça preto recorte em 
silhueta (contornos) as figuras que vai 
representar. Cole-as sobre o fundo que já 
montou.

d) Use a Acricor Cola Relevo Metallic na 
cor Branco e contorne todos recortes de 
fundo e as silhuetas.

Você vai precisar de:

- Papel Color Set na cor Preto, 

- Folhas de Sulfite Gramatura 90g, 

- Papel Camurça na cor Preto, 

- Cola Branca, 

- Tempera Guache Neon, 

- Tempera Guache Fantasia Glitter 
    na cor Cristal, 

- Acricor Cola Relevo Metallic
    na cor Branco Metálico, 

- Tesoura Escolar, 

- Pincel 054-16.

“angaris”
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Artistas que participaram desta edição:

Rafael Rocha – Recife – PE
www.facebook.com/rafaelrochartista
Luciano Martins – Florianópolis - SC
Luciano@lucianomartins.com.br
Maurício Loureiro – Florianópolis – SC
www.mauricioloureiro.com.br ou 
loureirotelas@yahoo.com.br
Rafael Murió - São Paulo – SP
www.rafaelmurio.com.br
Lu Morgado – Igaratá – SP
www.facebook.com/artelumorgado ou 
lumorgadojorge@gmail.com
Henrique Hammler – S.B.C. – SP
www.henriquehammler.com
Isaac de Oliveira – Campo Grande – MS
www.isaacdeoliveira.com.br
Quim Alcântara – São Paulo – SP
www.quim.com.br ou info@quim.com.br
Jair Gabriel – Salvador – BA
www.jairgabrielc.wixsite.com/artistajairgabriel
Severino Borges – Olinda – PE
www.xilogravura.zip.net ou 
xilogravuras@gmail.com
Gérson Guerreiro – Petrolina – PE
www.gersonguerreiro.com.br ou 
gersongguerreiro@hotmail.com
Marcos Andruchack – Natal – RN
www.facebook.com/andruchak
Joubert Pantaneiro – Corumbá – MS
joubertpantaneiro@hotmail.com
Sadie – Patterson – Eldorado – Arkansas – EUA 
www.sadiepattersonart.com

Leonardo da Vinci, Vermmer, Velasques, 
Jaques Louis David, Fragonard, Goya, 
François Milliet, Rodin, Coubert, Renoir, 
Monet, Vincent van Gogh, Edward Munch, 
Picasso, Kandinsky, Paul Klee, Mondrian, 
IvanKliun, Miró, Magritte, Salvador Dali, Volp, 
Djanira, Bonadei, Portinari, Anita Malfatti, 
Guinard, Tarsila do Amaral, AldemirMartins, 
Frida Kahlo, Manabu Mabe, Judy Watson, 
Victor Vasarely, Gustavo Rosa, Keith Haring, 
Jen Stark, Cal Lane, Milton Da Costa e Andy 
Warhol.
 

Professores que participaram desta edição:

Amanda Constante Martins – São Paulo – SP
Andrea Dell’Olio – Fortaleza – CE
Andréia Caetano – Jacareí – SP
Camila Mébius – Campinas – SP
Cibely Tieppo Meneghello – São Paulo – SP
Danúbia Barros – Sorocaba – SP
Débora Figueira – Suzano – SP
Elizete A. Santos – Vitória – ES
Fernanda Bortolazzo – Capivari – SP
Gilda Lima – Guarulhos – SP
Giovana Pretti – Vitória – ES
Isabelle Grácia – Curitiba – PR
Jane Mota – São Paulo – SP
Kátia Bosetti – São Paulo - SP
Márcia Querino Santos – São Paulo - SP
Marilei Gonçalvez – São Bento do Sul – SC
Priscila Morais – São Paulo – SP
Ricardo Soares – São Paulo – SP
Rosi Ferreira – São Paulo – SP
Rosimeire Cinquetti – Praia Grande – SP
Veridiana Brasileiro – Fortaleza – CE

(01) Este Manual é entregue como brinde aos 
professores de Ed. Infantil, Fundamental I, II, 
Artes e Coordenadores que participam dos 

cursos pedagógicos oferecidos pela Acrilex.
(02) Todas as imagens que ilustram o Manual 

foram tiradas do site www.wikipedia.com





www.acrilex.com.br

facebook.com/acrilexbrasil

@acrilexbrasil

instagram.com/acrilex_oficial

pinterest.com/acrilexbrasil

youtube.com/acrilexbrasil

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
Tel.: 55 (11) 4397-9255
Ramais: 2271 e 2202

CEP: 09842-900 - S.B.C. - SP


