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Professores, é com imenso prazer que trazemos, neste manual, várias 
sugestões para tornar  suas aulas  mais leves, coloridas, prazerosas e ricas 
em aprendizagem.

Falamos das Linguagens da Arte e Modalidades (Música, Dança, Teatro e Artes 
Plásticas e Visuais). Focamos mais nas Artes Plásticas e Visuais (Desenho, 
Pintura, Impressão, Bi e Tridimensão, Recorte e Colagem).

Os produtos da Linha Escolar são pensados e fabricados para atender desde 
o Berçário até a Univesidade. Temos produtos para todos os segmentos 
escolares. Eles possuem todos os certi� cados que garantem ótima qualidade 
na utilização e são livres de qualquer toxidade.

Estamos colocando os Materiais Expressivos por faixa etária de uso e 
esperamos com isso facilitar o trabalho dos professores, coordenadores e pais 
na escolha deles para as atividades artísticas das crianças.
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Em seguida alguns projetos que foram realizados nos eventos Educando  com 
Arte por todo o Brasil, trouxeram resultados belíssimos e se estenderam para 
muitas escolas o que nos deixou muito felizes. Sendo assim, achamos por bem 
colocá-los neste manual para que os professores trabalhem esses projetos 
com seus alunos.

Sugerimos muitos materiais, bases, músicas e modo de fazer mas cabe ao 
professor observar quais atividades seus alunos conseguirão fazer, com quais 
materiais poderá trabalhar, quais bases e adaptar à sua realidade.

Aos professores que quiserem mais ideias para suas aulas entrem no site da 
Acrilex, no link “Educadores” e consultem os manuais anteriores e os planos 
de aulas sugeridos.

Glória Tommasi, Ivete Raffa e Priscila Morais
Arte educadoras e Pedagogas
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A criança vai se desenvolvendo aos poucos 
em todos os sentidos, em todas as disciplinas, 
um pouquinho por dia. Ela não nasce sabendo 
matemática, português, arte, história ou geogra� a. 
Ela aprende devagarinho.
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Inicialmente a criança aprende a “desenhar” 
os números, “ler” esses números e aprende o 
signi� cado deles.

A partir do momento que as crianças aprendem
a desenhar os números, ler e entender o 
signi� cado de cada um deles é hora de 
começar a aprender SOMAR, depois 
DIMINUIR. MULTIPLICAR, DIVIDIR. 
Começam a resolver problemas com as qua-
tro operações, depois entram as frações, as le-
tras, etc. Dessa forma eles vão aprendendo os 
conceitos matemáticos dia a dia.

Como na Matemática, em Português,
na fase de alfabetização, elas 
aprendem a “desenhar” as letras, apren-
dem a “ler” e, aos poucos começam a 
juntá-las formando as sílabas, depois 
juntam as sílabas e formam palavras, 
juntam as palavras e formam frases, 
juntam frases e formam textos. 

Começam a ler e diferenciar os vários 
tipos de textos, ampliam o vocabulário,
en� m, vão assimilando o que está 
sendo trabalhado aos poucos e, assim,
vão ampliando seu repertório de
palavras e textos.
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De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais, a educação em arte propicia o 
desenvolvimento do pensamento artístico e da percepção estética, que caracterizam um modo 
próprio de ordenar e dar sentido à experiência humana.

Através da educação em arte, o aluno desenvolve sua sensibilidade, percepção e imaginação, 
tanto ao realizar atividades artísticas quanto na ação de apreciar e conhecer o que foi produzido 
por ele, pelos colegas ou artistas que registraram tudo o que foi acontecendo no mundo ao 
longo dos séculos. (PCN – Arte – 1997).

A criança, nas séries iniciais, não tem grandes 
compromissos com arte, ela simplesmente se expressa. 
Da primeira a quinta série do Ensino Fundamental ela 
busca se aproximar das produções existentes. Nessa 
fase, o professor nunca deve deixar modelos pela 
sala porque a tendência do aluno é copiar. A vivência 
integral desse momento, se bem direcionada, dará 
melhor possibilidade da criança estruturar trabalhos 
próprios, com marca individual e criativa.

O papel do educador é fundamental para que a criança 
aprenda arte, se expresse criativamente e entenda a 
Arte com seus valores estéticos, como beleza, equilíbrio, 
harmonia, como registro dos fatos e acontecimentos 
ao longo dos séculos e como forma de expressão. 

O mercado de trabalho está cada vez mais seletivo e 
busca pessoas criativas, comunicativas e motivadas, 
seja qual for a área.

O papel do professor é fazer com que as crianças 
busquem se expressar de forma própria, que conheçam 
todas as possibilidades de expressão e materiais 
expressivos, que tenham liberdade para criar dentro do 
assunto proposto e que gostem da arte em todas as 
suas linguagens. 

Qual é o papel do educador de arte 
no desenvolvimento infantil?
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As aulas onde se dá um desenho pronto 
(mimeografado, depois xerocado) não 
despertam interesse nas crianças, não 
estimulam a criação e contribuem quase 
nada para a ampliação do conhecimento.

O professor de Arte está sempre instigando 
seus alunos a conhecerem novas técnicas, 
novos materiais, novas possibilidades, tudo 
com o intuito de agregar conhecimento e 
torna-los � uentes de ideias, � exíveis no 
uso de materiais, originais nas criações, 
caprichosos na elaboração dos trabalhos e 
bons planejadores.

Em momento algum o professor buscará 
transformar seus alunos em pintores 
famosos, cantores, instrumentistas, 
dançarinos ou artistas de teatro, o que ele 
buscará sempre é fazer com que seus alunos 
não sejam meros copistas, mas que tenham 
contato com todas as linguagens, conheçam 
artistas, músicos, dançarinos, atores e, 
inspirados em tudo o que conhecerem, 
criem sua própria obra.

Já no Berçário a criança é estimulada 
a se desenvolver através de várias 
atividades, principalmente atividades 
artísticas e motoras (Arte e Ed. Física). 

E ela continua sendo estimulada à 
aprendizagem e desenvolvimento 
artístico ao longo de todas as fases 
escolares.

Quando acontecem os primeiros contatos 
de uma criança com a arte?
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Música, Dança, Teatro, Artes Plásticas e Visuais.

Quais as linguagens que trabalhamos com nossas
crianças para buscar o desenvolvimento artístico?

Linguagem: Música
Arte dos sons

Nesta linguagem, o professor irá propor às 
crianças atividades que as coloquem em 
contato com os sons através de ações que 
contemplem:

A) Exploração de possibilidades rítmicas e 
sonoras do próprio corpo.

B) Observação, comparação e registros de 
fontes sonoras do mundo material e cultural 
analisando e distinguindo as características de 
timbre, altura, intensidade e duração dos sons.

C) Exploração de possibilidades sonoras de 
diferentes materiais (latas, � os, tubos, garrafas, 
entre outras).

D) Criação e confecção de instrumentos de 
percussão e sonoros.

E) Cantar em conjunto utilizando a dicção e 
respiração adequadas.

F) Identi� cação de instrumentos musicais.

G) Reconhecimento e distinção de diferentes 
ritmos sonoros (axé, sertanejo, rock, valsa, 
samba, etc).

“Os músicos” – Leonid Afremov
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Linguagem: Dança
Arte dos movimentos

Na dança as crianças deverão desenvolver 
atividades que as coloquem em contato 
com os movimentos através de ações que 
contemplem:

A) Desenvolver movimentos que explorem as 
articulações.

B) Reconhecer as possibilidades de 
movimentos do corpo (movimentos baixos, 
médios e altos).

C) Desenvolver movimentos de acordo com 
a música ouvida (música lenta, movimentos 
lentos – música rápida, movimentos rápidos).

D) Reproduzir movimentos individuais 
improvisados ao som de uma música.

E ) Reproduzir movimentos em grupo fazendo 
uma coreogra� a de acordo com a música que 
estão ouvindo.

F) Imitar movimentos de um mestre e criar 
movimentos novos.

G) Explorar habilidades motoras que envolvem 
equilíbrio, � exibilidade e ritmo.

H) Coreografar danças populares e folclóricas 
sugeridas por estímulos diversos.

“Bailarina” – Leonid Afremov
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Linguagem: Teatro
Arte da representação

No teatro, cabe ao professor propor às crianças 
atividades que as coloquem em contato com 
imitação de personagens, improvisações e 
contemplem:

A) Desenvolver jogos dramáticos que 
possibilitem as crianças construírem diferentes 
personagens.

B) Brincadeiras com imitações.

C) Atividades de reprodução de papéis.

D) Brincadeiras de improvisação teatral.

E )  Exploração de espaços cênicos.

F) Elaboração de elementos para cenário, 
� gurino e adereços.

G) Trabalhar com entonação vocal para 
construir personagens e produzir diálogos.

H) Representar personagens sugeridos por 
estímulos diversos.

“Mascarado” – Leonid Afremov
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Linguagem: Artes Plásticas e visuais
Arte da transformação

Nas aulas de Artes Plásticas, as crianças 
irão, com a ajuda de materiais expressivos, 
transformar uma tela, uma sucata, o E.V.A., 
o papel, em algo signi� cativo. Sendo assim, 
o professor irá propor atividades onde as 
crianças irão desenhar, pintar, imprimir, 
trabalhar com a bi e a tridimensão e trabalhar 
com recorte e colagem.

A) As crianças precisam explorar, identi� car 
e utilizar materiais, imagens e recursos 
expressivos.

B) Expressar-se livremente usando pontos, 
linhas, formas e cores.

C) Explorar cores variadas e descobrir 
tonalidades novas misturando as cores entre si.

D) Reconhecer e diferenciar formas planas e 
formas tridimensionais.

E) Modelar com diferentes materiais em todas 
as faixas etárias.

F) Manipular e distinguir materiais de várias 
naturezas (sucatas, jornais, revistas, garrafas, 
latas, etc).

G) Criar personagens, máscaras, adereços, e 
vestimentas para se trabalhar com o Teatro.

“Crianças brincando” – Leonid Afremov
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Desenho, Pintura, Bi e Tridimensão, 
Modelagem, Recorte e Colagem.

Pontos, linhas, formas, texturas, cores, 
proporção, estética, profundidade, volume, 
bi e tridimensão, perspectiva, contrastes, 
espaço, planos, estética, etc.

Nos inspiramos em uma imagem, obra de arte 
(pintura ou escultura), história infantil, fábula, lenda, 
música, peça teatral, movimento, conto, poesia, data 
comemorativa, etc.

A partir daí, estudamos o tema e desenvolvemos 
a atividade artística proposta. Para isso utilizamos 
materiais que nos auxiliam (tintas, colas, lápis de cor, 
giz de cera, papéis, E.V.A., tecido, papelão, entre 
outros).

Quais são as modalidades 
das Artes Plásticas e 

Visuais mais trabalhadas?

Quais os conteúdos mais 
trabalhados nas 

Artes Plásticas e Visuais?

Como desenvolvemos as 
atividades escolares nas Artes 

Plásticas e Visuais?
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Todos da Linha Escolar da Acrilex. 
Vamos dividi-los por categorias 
e mostrá-los da maneira que são 
usados nas diferentes faixas etárias.

• Materiais de Pintura (Giz de Cera, 
Lápis de Cor, Canetinhas Hidrográ� cas 
e Tintas);
• Material de Modelagem (Massinhas, 
Biscuit, Papel Machê e Massa 
Cerâmica);
• Colas (Cola Branca, Cola
Transparente, Cola Bastão, Cola 
para E.V.A. e Isopor, Cola Pano, Cola 
Lantejoula e Cola Jeans);
• Material de Acabamento (Tinta 
Confetti, Cola Glitter, Acricor e 
Marcador Permanente);
• Bases e Acabamentos (Telas, 
Lápis Preto, Tesouras, Borrachas, 
Apontadores, Marcadores de Quadro 
Branco, Acripel, Base Branca Acrílica 
(madeira) e Primer (PET, vidros e latas).

Para que as crianças tenham prazer em 
se expressar é importante que tenham 
um material de qualidade para usar 
nas atividades artísticas e que todos 
(pais, professores e alunos) tenham a 
tranquilidade que ao usar não terão alergias 
ou quaisquer problemas de saúde. Por isso 
a Acrilex investe em produtos apropriados 
para cada faixa etária, atóxicos e sempre 
traz novidades que incrementam o fazer 
artístico.

É importante que a escola apresente aos 
pais esses materiais para que entendam 
a importância de adquirirem produtos que 
além do que foi mencionado acima, farão 
as crianças mais felizes, uma vez que terão 
resultados mais satisfatórios.

Quais os materiais expressivos mais usados 
da Acrilex para desenvolver as atividades artísticas 

com as crianças?
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Massinha Soft 
Esta massinha é ideal para ser usada 
por crianças do Berçário e início da 
Ed. Infantil pois ela é bem macia. É 
muito importante que as crianças 
comecem a mexer com massinhas 
bem cedo porque elas começam a ter 
contato com a tri dimensão, volume, 
tamanhos, proporção e espaço.

Massinha de Modelar
Massinha que devemos oferecer 
às crianças acima dos 3 anos, ela 
é mais durinha, fazendo com que 
as crianças precisem de mais força 
para modelar, isto é bené� co, pois 
auxilia muito no desenvolvimento da 
coordenação motora.

Materiais de Modelagem

Papel Machê
Ideal para se trabalhar com crianças acima dos 5 
anos. Prática, leve, macia e ótima para modelar. 
Aceita qualquer tipo de tinta. Não quebra ao cair no 
chão. Acabamento mais rústico.

Biscuit
Ideal para se trabalhar com crianças a partir dos 
5 anos. Prática, já vem colorida ou as crianças 
podem colorir a massa incolor adicionando tinta 
para tecido da cor que desejarem. Acabamento liso.

Massa Cerâmica
Ideal para se trabalhar com crianças a partir dos 
5 anos de idade. Pode ser pintada com qualquer 
material expressivo. Acabamento liso. Não quebra 
ao cair no chão.
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Meu 1º Giz 
O primeiro material expressivo 
que oferecemos para uma criança 
no Berçário é o “Meu Primeiro 
Giz”. 

A criança pega de qualquer jeito 
e começa a rabiscar em qualquer 
lugar (papel, parede, chão). 
Com 1 ano a criança começa a 
perceber que ao fazer um risco 
sobre uma base ela deixa uma 
marca (registro). Nessa fase o 
importante é a criança ter contato 
com o universo das cores e com 
diferentes materiais.

Aos poucos os riscos que são 
curtos: retos ou curvos, começam 
a � car mais longos, se entrelaçam, 
vão, voltam... começam as 
garatujas.

Big Giz de Cera Triangular, 
Giz de Cera Triangular e 
Big Lápis de Cor Triangular
Por volta de dois anos e meio (depende da criança) é hora 
de oferecer o Big Giz Triangular, o Giz Triangular curto 
ou o Big Lápis de Cor Triangular. Todos eles possuem 
o mesmo diâmetro e é um diâmetro bem menor do que 
o do “Meu Primeiro Giz”. A criança começa a fazer as 
linhas e pintura com eles e, devagarinho, vai colocando 
os três dedinhos na posição de pinça, começando assim 
a se preparar para a escrita. Obs: O Big Lápis de Cor é 
importantíssimo para a criança porque tem a mina macia 
e ela tem 5 mm. Isso faz com que a criança consiga pintar 
um desenho até o � nal sem cansar o pulso. Lápis de mina 
com diâmetro � no faz com que a criança se canse e acabe 
desistindo de terminar a pintura.

Giz de Cera
A partir dos cinco anos a criança pode usar qualquer giz 
de cera redondo porque ela já tem o movimento de pinça.

Giz de Cera, Lápis de Cor e Canetinhas
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Giz de Cera Neon 
O Giz de Cera Neon além de ter cores lindíssimas, 
ainda tem glitter na sua composição, então, quando 
pintar com o Giz Neon terá a pintura brilhante com 
glitter.

Giz de Cera Multicultural
Este giz traz 12 cores, são encapados e além de 
podermos usar para vários tipos de pintura ainda 
usamos para pintar todos os tons de pele e cores 
de cabelo.

Lápis de Cor
Com 12, 24 e 36 cores. Esses lápis são indicados 
a partir dos cinco anos. As minas são macias e 
possuem 3mm e o Big Lápis de Cor Triangular 4mm 
o que facilita a pintura. A criança não se cansa ao 
pintar. O diâmetro desses lápis é o mesmo do lápis 
preto com gra� te, eles são sextavados. Oriente 
seus alunos que quiserem fazer o contorno de 
preto para fazerem somente depois que todo o 
desenho estiver pintado.

Lápis de Cor 72 cores
Esses lápis é sonho de qualquer estudante ou 
professor. As minas são macias, 4 mm. Ideal para 
ser usado na Ed. Fundamental I, Ed. Fundamental 
II, Ensino Médio e Universidade.

Lápis de Cor Aquarelável
Caixa com 12 ou 24 cores. A criança pinta e aquarela 
nas partes que quiser. Não precisa aquarelar todo 
o trabalho. É ótimo para pintar no E.V.A.

Big Canetas Hidrográficas
Caixas com 06 ou 12 cores. Esta caneta é ideal 
para se oferecer às crianças a partir do Berçário. 
Na Educação Infantil, a criança pinta com ela 
e preenche todo o desenho com cores fortes 
e vibrantes. Tanto pode se fazer um traço bem 
� ninho, como médio ou largo. Ao fazer os traços 
largos a criança consegue � nalizar uma pintura 
sem se cansar. Basta inclinar a caneta nos dedos 
para se conseguir largura diferente dos traços.

Canetas Hidrográficas
Canetas em embalagens de 6, 12 e 
24 cores, ponta que não afunda e 
cores vibrantes. Ideal para contornos 
de desenhos e pinturas em desenhos 
pequenos e médios.

FinePoint
Estojo com 15 cores, ponta � ninha. 
Ótima para trabalhos mais elaborados 
de pontilhismo ou linhas bem � nas. 
Sugestão: Utilização no Ensino 
Fundamental I e II, Ensino Médio e 
Faculdade.

Canetas Acrilpen
Estas canetas são usadas para pintar 
ou escrever sobre tecido. Sugerimos, 
na Ed. Infantil, oferecer essas canetas 
às crianças quando as atividades 
de pintura forem sobre tecidos. As 
crianças pequenas têm di� culdades 
para pintar com o Pincel, geralmente 
abastecem o Pincel com muita tinta 
e a pintura � ca com manchas (alguns 
lugares quase sem tinta, outros com 
tinta demais, parece emborrachado), 
sendo assim, o ideal, nessa faixa 
etária, é pintar com Canetas Acrilpen.

Canetas Window Pen
Essas canetas são usadas para 
escrever, pintar ou desenhar sobre 
espelhos e vidros. As crianças podem 
fazer desenhos nas janelas da classe, 
por exemplo e depois apagam com 
pano úmido.
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Pintura a Dedo
É a primeira tinta a se oferecer à 
criança no Berçário. O dedo fará o 
papel de Pincel e é muito importante 
esse contato da criança com a tinta e 
sua viscosidade.

Tempera Guache
O Guache pode ser usado a partir 
dos três de idade. No momento que 
a criança começa a trabalhar com 
o Pincel, ela pega ainda de forma 
desajeitada mas já consegue fazer 
rabiscos e garatujas com ele. A partir 
dos 3 anos e meio ela já consegue 
pintar um desenho, preenchendo-o 
todo. Muitas vezes não consegue 
segurar o Pincel corretamente.

Tintas

Tempera Guache Show Color
Excelente para os pequenos, já vem com Pincel. 
Pode ser usado a partir dos 3 anos. Caixa com 
6 cores.

Tempera Guache com tampa Flip Top
Embalagem com 250 ml. A tampa � ip top facilita o 
trabalho dos professores e dos pais uma vez que, ao 
colocar nos pratinhos, não faz sujeira. Pode-se repor 
guache nos potinhos menores. Esse guache é muito 
econômico, não há desperdício.

Tempera Guache Glitter e Metallic
Esses guaches encantam as crianças. As cores 
são miscíveis entre si. Os trabalhos feitos com eles 
� cam encantadores. Podem ser aplicadas em papel, 
papelão, madeira, gesso e cerâmica.
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Tempera Guache Neon 
Este guache deixa os trabalhos muito 
mais bonitos, alegres e vivos. Pode 
ser aplicado no papel, gesso, madeira, 
cerâmica e E.V.A.

Tinta Plástica
Esta tinta é mais espessa que o guache. 
Ótima para ser usada na Ed. Fundamental 
I e II, dos seis anos em diante. Uma ótima 
característica dela é que cobre muito bem 
sobre cores escuras.

Tinta PVA e Tinta Acrílica
Tintas da linha artesanato mas que 
usamos muito nas escolas para pintar 
diferentes tipos de bases: madeira, MDF 
e papel com gramatura acima de 180.

Tinta Lousa
Essa tinta pode ser aplicada sobre várias 
bases. Quando seca, as crianças podem 
escrever ou desenhar com giz de lousa. 
Quando quiser poderão apagar e fazer 
outro desenho ou mensagem. Dísponivel 
nas cores: azul marinho, verde e preto.

Tinta Aquarela
Excelente para fazer pinturas mais delicadas. 
As gemas preta e branca são o dobro das 
demais pois como são as mais usadas acabam 
primeiro.

Tinta Nankin
É uma tinta bem líquida e produz resultados 
maravilhosos na pintura. Antigamente só 
tínhamos o Nankin preto, hoje temos: branco, 
amarelo, vermelho, azul, verde, marrom, preto, 
prata e ouro. Possui bico aplicador que facilita 
o manuseio.

Tinta Acripuff
Pode ser usada já na Ed. Infantil e em todos 
os outros segmentos escolares. É necessário 
esperar secar bem (24 horas) para fazer a 
expansão com secador de cabelos ou ferro de 
passar ao avesso.

Tinta Dimensional
Podemos usar a partir da Ed. Infantil. Tinta 
com efeito relevo, pode ser usada em tecido, 
madeira, isopor, cerâmica, gesso, cortiça e 
papel.
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Cola Bastão
É a primeira cola que oferecemos a uma criança, já no 
Berçário. É mais prática para o uso de crianças bem 
pequenas.

Cola Branca e Cola Transparente
Colas para oferecermos às crianças a partir dos quatro 
anos. Nessa idade a criança já consegue delinear uma 
linha de cola, deixar um espaço entre a cola e a lateral 
do papel e controlar a força ao apertar o tubo. Obs: Caso 
o biquinho � que entupido, é simples, basta desenroscar 
o bico da embalagem, você pode desentupir utilizando 
uma agulha grossa ou clips, ou lavando o bico e enroscar 
novamente na embalagem. Ao usar, não esquecer de 
colocar a tampa.

Colas

Cola de E.V.A. e Isopor
Nos trabalhos escolares o bico 
facilita muito a aplicação em 
E.V.A. e Isopor.

Cola Pano, Jeans e 
Lantejoulas
Para uma criança passar a cola 
de tecido com Pincel não é 
confortável, portanto essas colas 
com o bico aplicador são ótimas 
para os trabalhos escolares.
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Tinta Confetti
Valoriza muito o trabalho do aluno. Não 
é necessário passar em todo o trabalho, 
pode escolher algumas partes para 
realçar. Use Pincel limpo para utilizá-la.

Cola Glitter
A cola glitter é muito usada pelas crianças 
nos trabalhos escolares. Ela, ao secar, 
não dá relevo, somente o brilho.

Acricor Cola Relevo
A Acricor, muito utilizada nos trabalhos 
escolares, dá acabamento com relevo 
e tem secagem rápida. Está disponível 
em várias cores nas versões: Metallic, 
Brilliant e Glitter.

Cola Colorida e Plastic paint
As duas possuem acabamento brilhante.

Marcador Permanente
Ideal para contornos quando vamos usar 
tintas ou Lápis Aquarelável. Pode ser 
usado antes de iniciar a pintura sem ter o 
perigo de manchar.

Materiais 
de acabamento

Telas 
A Acrilex possui Telas para Pintura de vários 
tamanhos.

Auxiliares
Lápis, Tesouras, Borrachas, Marca Texto, 
Marcador de Quadro Branco, Primer e Base 
Acrílica para Artesanato.

Primer
Utilizado para preparar as bases para pintura 
como vidro, latas e PET, depois pode trabalhar 
em qualquer tipo de tinta.

Acripel 
Para obter relevo 3D 
com acabamento incolor 
sobre desenhos pintados 
com Lápis de Cor, Giz 
de Cera, Pintura a Dedo, 
Tinta Aquarela e Tempera 
Guache. Também pode 
ser usado para artesanato, 
em peças pintadas com 
tintas Acrílicas ou PVA.

Bases 
auxiliares
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Já foi provado por inúmeras pesquisas que 
a criatividade nasce, mas também pode ser 
desenvolvida. Se formos instigados diariamente 
a desenhar, imaginar, modelar, interpretar, 
olhar... com certeza, a cada dia, seremos mais 
criativos. Sendo assim, nós pais e professores 
precisamos instigar ao máximo nossas crianças 
para que sejam adultos criativos.

Quanto mais criativo é o ser humano, mais 
rápido achará soluções para resolver problemas 
e situações que se apresentarão à sua frente.

Os dois projetos a seguir “Linguagem 
e Interpretação – Um Novo Olhar” e 
“Desenho-Dê asas à imaginação” tem 
como objetivos trabalhar com ideias 
que levem os alunos a desenvolverem a 
criatividade uma vez que são sugeridas 
várias atividades onde terão que pensar, 
imaginar, comparar, planejar, escolher 
bases, materiais, técnicas, entre outras 
coisas sempre com o intuito de apresentar 
a própria criação inspirada naquilo que foi 
proposto.

“Nunca ande pelo caminho traçado, pois ele conduz 
somente até onde os outros foram!”

Alexander Graham Bell
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Adquirimos e desenvolvemos diferentes maneiras de 
interpretar o que vivenciamos, de acordo com nossa história 
de vida e experiências. Utilizamos essas interpretações 
como um guia para nossa compreensão de mundo e para 
as escolhas que fazemos.

Essas diferentes maneiras de interpretar nossas 
experiências vão, com o tempo, se tornando uma espécie 
de lente particular, que entremeia nossa relação com as 
outras pessoas, com os objetos, situações e lugares que 
frequentamos.

Se negamos a contradição e evitamos o contato com 
pessoas que pensam e agem diferente de nós, evitamos 
a possibilidade de se conceber outras maneiras de ser, 
de pensar, de imaginar, nos fechando em nossas próprias 
certezas ao invés de nos abrir para o novo, para um novo 
olhar diferente ou desconhecido.

Este tema trata da relação que existe entre a linguagem 
(emissor) e a interpretação (receptor) estabelecendo no 
nosso caso uma comunicação visual.

Interpretação é a ação ou efeito que estabelece uma relação 
de percepção da mensagem que se quer transmitir 

entre duas partes, pessoas ou entidades.
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O ver é imediato, é frio, sem interesse, não aguça 
nossa vivência, não traz ação e não provoca 
atitudes. Olhar implica em interiorização, em 
complexidade, pede compreensão para nós 
mesmos, é uma experiência única, individual. É 
lento, é analítico, traz sentimento, sensibilidade, 
requer atenção, minúcias, perspicácia, 
contemplação.

Desenvolver o olhar é fundamental, porque ele é 
ação, é perceber, é conviver, é observar as nuances 
do outro e de si mesmo. Olhar traz transformação, 
compreensão, analogia com o que há ao redor, 
diferenciando do ver, da visão, que não requer 
amadurecimento.

Na linguagem do dia a dia, utilizamos a linguagem 
verbal e não-verbal para nos comunicarmos. A 
verbal é relacionada a fala e a escrita (diálogo, 
informação no rádio, televisão ou imprensa, etc.). 
Todos os outros recursos de comunicação como 
imagens, desenhos, símbolos, músicas, gestos, 
tom de voz, etc, fazem parte da linguagem não 
verbal. 

É ainda a tradução ou comentário critico: 
dar a uma coisa esta ou aquela signi� cação, 
seu propósito.

• Linguagem é o sistema através do 
qual o homem comunica suas ideias e 
sentimentos, seja através da fala, da 
escrita ou de outros signos convencionais, 
trocando informações, criam arte e ciência.

• Olhar é observar com atenção, é 
examinar. É considerar e contemplar. Ver é 
inerente, faz parte da nossa visão, vemos 
apenas porque vemos.

Pode até ser complexo este conceito, mas 
o olhar vai muito mais além que o simples 
ato de ver. Muitas vezes estamos diante de 
uma imagem, vemos, mas não enxergamos 
o seu signi� cado real. Isso acontece porque 
nosso olhar não está apurado.
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Nas Artes Visuais existem duas formas de manifestação da expressão: a � gurativa ou a abstrata.

Arte Figurativa ou Figurativismo:
é um estilo artístico pautado na 
representação das formas, seja de 
seres humanos, objetos, animais, 
paisagens, dentre outros. Se refere a 
qualquer obra de criação conectada ao 
mundo real, sendo assim claramente 
identi� cadas para o observador, a 
arte imita a natureza. Ela pode ser 
realista ou estilizada, desde que haja o 
reconhecimento do que foi desenhado.

Arte Abstrata ou Abstracionismo: é um estilo 
artístico moderno em que as representações 
são realizadas através formas irreconhecíveis. 
Neste estilo os artistas trabalham com conceitos, 
intuições e sentimentos provocando nas pessoas 
que visualizam a obra, uma série de interpretações. 
Portanto, na arte abstrata, a mesma imagem pode 
ser vista, sentida e interpretada de várias formas. 
Neste sentido, este novo estilo trouxe à tona uma 
nova forma de expressar a arte que não fosse por 
meio de representações idêntica à realidade.

“A aula de dança” (Edgar Degas)

 “Composição VIII” (Kandinsky)

A arte faz parte da vida do homem e está presente 
em todos os momentos. A sua representação se 

organiza através de linguagens. O homem 
procura expressar seus sentimentos através 

dessas linguagens, seja nas cores, sons, luzes, 
movimentos, gestos, etc. À medida que o indivíduo 
passa a dar signi� cados a essas organizações, as 
mesmas transformam-se em pintura e desenho, se 
tratando deste nosso tema. 

O desenho, por exemplo, é uma linguagem própria, 
organizada de determinada forma, que usa códigos 
próprios para se compor e para se expressar.

Esses processos artísticos culturais devem estar 
presentes no dia a dia do indivíduo, pois, para que 
ele possa ler e produzir determinadas linguagens, 
é importante que o mesmo tenha contato com as 
várias formas de produções, técnicas, materiais, 
instrumentos, estilos, gêneros, artistas, autores, 
contribuindo com o fazer e compreender a arte.
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Este livro desperta o interesse do leitor para a arte, as obras 
de arte e os artistas de modo simples e poético. A história 
conta a aventura de um ponto e explora os elementos que 
estruturam a linguagem visual, fazendo com que o leitor 
descubra o que é arte, brincando.

Para Olhar E Olhar De Novo
2005 por Eliana Pougy

Objetivos:
A) Valorizar e conscientizar 
os alunos dos estilos na arte, 
� gurativo e abstrato;

B)  Instigar, estimular os alunos 
de que cada ser humano 
interpreta da sua maneira, 
portanto existem muitas formas 
de interpretações;

C) Conduzir e incentivar os 
alunos a abrirem o “olhar” para 
diversas possibilidades;

D) Orientar e incentivar 
os alunos a valorizarem e 
respeitarem a diversidade de 
“olhares” e interpretações;

E) Fazer uma re� exão e leitura 
sobre obras de arte, � gurativas 
e abstratas;

F) Expressar plasticamente 
esses conteúdos com diferentes 
formas de comando para 
interpretações variadas.

Desenvolvimento: 
A) Primeiramente fazer uma apresentação do tema através 
do estudos sobre a importância da linguagem e quais tipos 
existentes:
 •  Linguagem Corporal
 •  Linguagem Musical
 •  Linguagem de Sinais
 •  Linguagem Escrita
 •  Linguagem Plástica

B) Para clarear o assunto, proponha que as crianças leiam 
o livro “Para olhar e olhar de novo”. É uma leitura que atinge 
inclusive alunos maiores.

C) Conhecer e aprofundar um pouco mais sobre os estilos 
de arte � gurativa e arte abstrata, para que possam conhecer 
mais obras, como também para respeitarem e valorizarem 
os diversos  estilos de expressão. Ler comparativamente 
obras � gurativas e abstratas.

D) Após estes conhecimentos, fazer uma roda de conversa, 
para que cada um fale sobre a sua interpretação e seu 
entendimento sobre o tema, em qualquer idade, desde a 
educação infantil até o ensino médio. O que irá diferenciar, 
será a forma de conduzir essa socialização com os colegas.

E) Finalmente chega o momento de se expressarem através 
das artes visuais, unindo todo o conhecimento sobre a arte 
� gurativa, sobre a arte abstrata e sobre um novo olhar.

F) Ao � nal, coloque todos os trabalhos um ao lado do 
outro e faça uma avaliação oral com os alunos. Destacar a 
variação de desenhos conforme a interpretação e também 
o cuidado com formulação.

Obs.: Observando que as pessoas são 
diferentes, é preciso entender que muitas 
atividades vão proporcionar o prazer em 
aprender para alguns e outros não. Para isso 
é preciso realizar diversas atividades para que 
todos possam aprender com prazer, e esse é o 
principal objetivo.
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Você vai precisar de:
• Bolsa de algodão cru
• Giz de Cera
• Acrilpen
• Tinta para Tecido Glitter
• Dimensional Relevo Metallic
• Fita crepe
• Cola Permanente
• Lápis
• Régua

Modo de fazer: 
A) Coloque o papel cartão preparado com a 
cola permanente dentro da sacola (deixará o 
tecido � rme e evitará que manche o outro lado). 
Desenhe o limite que será trabalhado.

B) Contorne esse limite com � ta crepe.

C) Seguindo os comandos, desenhe da forma 
que entendeu, é a sua interpretação.

D) Contorne as � guras com Acrilpen na cor 
preta.

E) Pinte com giz de cera.

F) Cubra toda pintura com uma demão de tinta 
para tecido Glitter na cor cristal.

G) Use a Dimensional e faça linhas, pontinhos, 
tracejado para complementar o colorido.

Proposta: Objetivo é mostrar que mesmo lendo as instruções iguais passadas ao mesmo tempo 
para o grupo, irão transformar a linguagem escrita em linguagem plástica, cada um fará sua 
interpretação e os desenhos sairão diferentes.

Atividade Sugerida 01 - Bolsa com Giz de Cera
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Proposta: Agora é fazer desenho só com círculos. Cada um fará uma composição, nenhum 
trabalho � cará parecido. Fazer uma avaliação no � nal levantando a questão da importância 
de ser claro e objetivo nas respostas, perguntas, comprovando que cada um entende da sua 
maneira.

atividade sugerida 02 - Sacola com círculos

Você vai precisar de:
• Bolsa de algodão cru
• Giz de Cera
• Acrilpen
• Tinta para Tecido Glitter
• Dimensional Relevo Metallic
• Fita crepe
• Cola Permanente
• Lápis
• Régua

Modo de fazer: 
A) Coloque o papel cartão preparado com a 
cola permanente dentro da sacola (deixará o 
tecido � rme e evitará que manche o outro lado). 
Desenhe o limite que será trabalhado.

B) Contorne esse limite com � ta crepe.

C) Seguindo os comandos desenhe da forma 
que entendeu, é a sua interpretação.

D) Contorne as � guras com Acrilpen na cor 
preta.

E) Pinte com giz de cera.

F) Cubra toda pintura com uma demão de tinta 
para tecido Glitter na cor cristal.

G) Use a Dimensional e faça linhas, pontinhos, 
tracejado para complementar o colorido.
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Modo de fazer: 
A) Recorte as caixas de pizza e o papel para 
desenho em círculos e cole-os.

B) Crie alguns desenhos (seta, gota, círculo, 
losango, nuvem...), imprima e distribua.

C) Peça para que criem a partir do desenho 
recebido.

D) Deixe que escolham o material para fazer o 
acabamento.

E) Contorne com Big Canetas Hidrográ� cas 
preta ou Marcador Permanente preto conforme 
material usado.

Você vai precisar de:
• Caixa de pizza ou papel cartão

• Papel para desenho 180g

• Big Canetas Hidrográ� cas
• Tempera Guache
• Tinta Aquarela
• Lápis de Cor Aquarelável 
• Marcador Permanente
• Cola Branca
• Tesoura

Proposta: Criar uma composição � gurativa a partir de uma forma pré determinada. Mostrar que 
as criações são sempre diferentes mesmo partindo do mesmo desenho.

atividade sugerida 03 - Formas x Criação
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Proposta: Criar composição usando somente linhas curvas. Figurativo ou abstrato as 
possibilidades são in� nitas.

atividade sugerida 04 - Latas

Você vai precisar de:
• Latas de tamanhos variados

• Papel para desenho 180g

• Giz de Cera
• Lápis de Cor
• Canetas Finepoint
• Lápis de Cor Aquarelável 
• Canetas Big Hidrográ� cas
• Lápis Gra� te
• Borracha
• Cola Branca
• Tesoura

Modo de fazer: 
A) Recorte o papel no tamanho exato da lata.

B) Faça o desenho com ajuda de tampas, 
potinhos, moedas...

C) Contorne tudo com  Big Canetas Hidrográ-
� cas na cor preta. Pinte com Lápis de Cor, 
Giz de Cera e Lápis Aquarelável. Escolha pelo 
tamanho do desenho e efeitos que quer dar no 
colorido.

D) Pontinhos, bolinhas, texturas faça com a 
Finepoint. 

E) Cole o papel na lata.
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Modo de fazer: 
A) Desenhar conforme o que for pedido na 
leitura das frases.

B) Colorir com material de preferência (Giz de 
Cera, Big Hidrográ� ca, Tinta).

C) Contornar de preto com Big Hidrográ� cas 
ou Marcador Permanente.

D) Colar o papel sobre uma folha branca de 
tamanho maior e em seguida colar no papel 
colorido.

E) Juntar as folhas azuis criando um painel e 
colar os trabalhos criando uma composição 
coletiva.

Você vai precisar de:
• Papel para desenho 180g

• Papel colorido A3 azul
• Canetas Big Hidrográ� cas
• Giz de Cera
• Giz de Cera Neon  
• Tinta Acrílica
• Pincéis 054 nº 4, 8, 12 e 16
• Marcador Permanente 
• Borracha
• Cola Branca
• Lápis Gra� te

Proposta: Leitura das frases (mesmas da proposta 1) e criação das suas composições 
transformando linguagem escrita para linguagem plástica.

atividade sugerida 05 - Painel  Coletivo
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Modo de fazer: 
A) Recorte quadrados de 20cm no cartão 
Paraná e no papel colorido. Cole-os.

B) Escolha sua � gura, separe os materiais que 
vai usar.

C) Escolha uma cor que combine e pinte uma 
moldura com a Big Canetas Hidrográ� cas.

D) Cole as sucatas formando sua composição.

E) Complemente com pontinhos, tracejados e 
linhas usando Acricor.

Você vai precisar de:
• Cartão Paraná
• Papel colorido
• Canetas Big Hidrográ� cas
• Cola Branca
• Tesoura 
• Acricor Cola Relevo Metallic
• Acricor Cola Relevo Glitter

atividade sugerida 06 - Painel com sucatas
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Modo de fazer:
A) Modelar uma forma com a Massa Cerâmica, 
faça um enfeite de sua preferência. Depois de 
seca colorir com Lápis de Cor, Tinta Confetti ou 
Acripel.

B) Desenhar um retângulo no centro do MDF e 
no papel colorido. 

C) Recortar o retângulo do papel colorido.

D) Pintar o retângulo do MDF com a Tinta 
Lousa com duas demãos.

E) Desenhar na moldura do papel colorido.

F) Contornar com Marcador Permanente preto 
e colorir com Lápis de Cor.

G) Colar a moldura no MDF.

H) Passar o � o Rami criando a alça para 
pendurar a lousa. Em uma das pontas amarrar 
o enfeite de Massa Cerâmica. Na outra ponta, 
mais longa, amarrar o giz.

I) Passar a Tinta Confetti com Pincel menor em 
algumas áreas.

J) Usar Acripel em áreas que quer destacar 
com relevo e brilho.

Você vai precisar de:
• Placa de MDF com 2 furos
• Papéis Coloridos
• Tinta Lousa
• Pincéis 057 nº 6 e 14
• Lápis de Cor
• Marcador Permanente
• Tinta Confetti
• Acripel
• Massa Cerâmica
• Fio rami (60cm) 
• Giz de lousa
• Tesoura
• Cola Branca
• Régua

atividade sugerida 07 - Lousas para recados
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Uma das de� nições da palavra desenho diz que 
se trata de uma representação feita sobre uma 
superfície por meios grá� cos, com instrumentos 
apropriados. Desenhar não é uma ação nova, 
no período pré-histórico os ancestrais do Homo 
Sapiens já desenhavam animais e pessoas nas 
paredes das cavernas.

O desenho pode ser uma ferramenta 
lúdica importante na aprendizagem 
infantil, auxiliando na assimilação 
e acomodação de conteúdos e 
principalmente facilitador na revelação 
de sentimentos, imaginação e expressão 
individual dos alunos.

Segundo Crotti e Magni, todo desenho é uma expressão da pessoa que o realiza, 
cada traço possui um sentido particular e concreto.cada traço possui um sentido particular e concreto.
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Desenho de imaginação feito por 
alunos do 4°ano do EFI

Desenho de observação feito por 
alunos do 4°ano do EFI

Mak Gho Kauhi (peixe kauhi grande) Mak Dã Kaimã (dente de jacaré)

Mak Dã Siapã (dente de serpente)Mak Gho Kauhi (peixe kauhi grande)

Mak Gho Kauhi Sepahe (peixe kauhi grande, separado) Mak Ximê Siapã (peixe kauhi grande, separado)

Mak Thė  (peixe pacuzinho) Mak Ximê Xoso  (caminho da saúva caçadeira)

Mak Zo Puasõ (espinha de peixe) Mak Thas Matuni (rastro de caramujo)

Já no desenho de imaginação, a intenção 
não é retratar a realidade e sim dar vazão as 
coisas e personagens que são encontrados 
em nossa mente. Nesse tipo de desenho, a 
criatividade é mais importante e normalmente 
as crianças são mais livres na criação pois 
não consideram o conceito do absurdo, elas 
apenas criam. 

Algumas tribos indígenas reinterpretam a 
personalidade e aparência (peles e escamas) 
dos animais criando linhas que na sua 
imaginação retratam esses bichos e seres 
mitológicos e mágicos da � oresta, gerando 
assim uma relação com narrativas inventadas 
e lendárias. Esses desenhos são utilizados 
nas pinturas corporais, cerâmicas, tramas 
e cestaria e fazem parte da cultura desses 
povos. 

O primeiro tipo, de observação, é muito 
importante para a criação pois nos dá 
referências e compreensão de como as coisas 
são na realidade. Isso permite desenvolver 
uma percepção visual e a capacidade de 
observar formas, luz, volumes entre outros, 
dessa forma criamos um repertório em 
nossas mentes.

Alguns artistas contemporâneos fazem 
obras de esculturas, desenhos e pinturas tão 
perfeitas e detalhadas que são considerados 
hiper-realistas. É o caso, por exemplo, do 
artista Ron Mueck. Para fazê-las é necessário 
estudar e capturar nos mínimos detalhes 
o que é visto. Porém, mesmo quando a 
intenção é retratar a realidade, a imagem 
acaba passando pela interpretação de quem 
está criando a obra.

Observação Imaginação

Destacaremos aqui dois tipos de desenhos: 
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No desenho de imaginação é 
importante deixar que haja fruição 
espontânea e o que o desenho seja 
um ato livre que permita ao aluno 
externar sentimentos, cores, formas 
e texturas que estão dentro de sua 
mente e alma.

O desenho é um recurso que ajuda na 
descoberta sobre o temperamento, 
caráter, pontos fortes, problemas, 
di� culdades, estado de ânimo e 
etapas pelas quais a criança está 
passando. 

O educador que observa atentamente 
o desenho da criança poderá 
desvendar, ainda que não lhe sejam 
ditas palavras, o que ela quer dizer e 
o que ela compreende do mundo ao 
seu redor.

Personagens e cachorro 
perante o Sol, 1949. Miró.

A Cuca, 1924. Tarsila do Amaral.

Mulher perante o Sol, 1950.

Vários artistas também foram 
motivados pela própria imaginação, 
eles foram chamados de Surrealistas 
e não se preocuparam em interpretar a 
realidade, ao contrário, suas obras eram 
produções espontâneas e automáticas 
do pensamento, prevalecendo as 
imagens do inconsciente, incoerente e 
interpretação o mundo dos sonhos 
de onde surgiram personagens 
fantásticos e paisagens alucinantes. 
São exemplos: Joan Miró, Salvador 
Dalí, René Magritte entre outros. 

A brasileira Tarsila do 
Amaral também criou 
personagens inventados, 
como A Cuca, 1924. 

Em carta para a � lha 
ela disse que estava 

fazendo uns quadros 
“bem brasileiros”, e o 
descreveu como “um 
bicho esquisito, no meio 
do mato, com um sapo, 
um tatu, e outro bicho 
inventado”.
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Exercício

Objetivos: 
Motivar o aluno a observar o seu entorno, apreciando 
e identi� cando detalhes e expressando sentimentos 
e gostos próprios em seu trabalho. Desenvolver a 
criatividade e livre expressão individual, de maneira 
que sua imaginação e percepção sejam valorizadas.

Desenvolvimento:
a) Inicie exempli� cando através do exercício 
proposto em seguida, o que é um desenho de 
imaginação e o que é e um desenho de observação.

B)  Após � nalizarem o desenho, peça que olhem 
para o desenho do amigo ao lado. Pergunte: Está 
igual ao dele? Obviamente a resposta será não. 
Apesar de ter alguns comandos comuns, cada 
aluno deve ter interpretado as características de 
acordo com a sua imaginação.

C) Agora explique que isso é um desenho de 
imaginação e que o que está na mente de um, não 
está na do outro. Peça que pintem o desenho com 
suas cores preferidas e de maneira livre.

Entregue uma folha em branco para cada aluno e um lápis comum. Fale que a regra é não olhar 
o desenho do amigo, cada um deve fazer a imagem que surgir na própria mente de acordo 
com os poucos comandos do professor. Em seguida, explique dizendo que irão desenhar um 
personagem e que ele terá algumas características que você vai citar para que desenhem. Agora 
inicie dizendo que o personagem tem 3 olhos, dê uma pausa para imaginarem e desenharem 
mas não explique nada além disso. Em seguida, diga que tem 2 braços de cada lado (mas não 
diga de que tipo), 2 pés de pato, fale que metade do corpo desse personagem é coberto por 
escamas (mas não diga qual parte, se é superior ou inferior), fale que tem duas antenas e peça 
que � nalizem com a imaginação o restante do desenho.

Observação: Os comandos acima são apenas sugestões, 
o professor pode citar outros que achar interessante.

D) Aproveite para explicar o que é um 
desenho de observação. Onde todos 
olham para um mesmo objeto e tentam 
fazer o mais parecido possível com a 
realidade. Certi� que- se que entenderam 
a diferença.

E) O desenho de imaginação do 
personagem pode servir de inspiração 
para fazer a atividade do Livrinho com 
personagens imaginários (abaixo) ou 
uma escultura.

F) Aproveitando a criatividade dos 
alunos, peça que criem um nome para 
o personagem e depois que inventem e 
escrevam a história dele. Essa redação 
é uma atividade interdisciplinar com 
português e ampliará a atividade 
imaginativa de maneira prazerosa.

G) Para � nalizar, os alunos podem 
apresentar seus personagens para a sala 
e ler as histórias deles para os colegas.
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Modo de fazer: 
A) Monte as páginas de papelão conforme 
queira e faça os furos com o furador de papel.

B) Risque o primeiro personagem com as 
páginas montadas e fechadas.

C) Levante a primeira página e faça um 
desenho diferente na parte que � cou encoberta. 
Por exemplo, um corpo com cores e texturas 
diferentes. Se na primeira página o personagem 
tinha escamas, faça penas na segunda, crie um 
novo olho, uma boca diferente etc. Repita o 
procedimento nas próximas páginas brincando 
com as partes que estavam encobertas e dando 
asas a sua imaginação.

D) Finalizado o desenho, separe as páginas 
e comece a pintura com as tintas Acrílicas 
Foscas e Neon. Deixe secar.

E) Com o Pincel limpo e seco aplique a Tinta 
Confetti onde desejar. Deixe secar.

F) Utilize a Caneta Permanente e as canetinhas 
para traçar detalhes como cílios, contornos 
etc. Dica: Não utilize a canetinha sobre partes 
úmidas e não passe a mão por cima antes da 
secagem para não borrar.

G) Aplique a Acripel sobre alguns locais que 
deseje obter o efeito relevo 3D transparente. 
Deixe secar.

H) Monte o livro e amarre com as � tas de 
cetim.

Você vai precisar de:
• Recortes de papelão medidas variadas
   21x23cm; 15x26cm; 10x20cm
• Pincel 057 nº 6
• Pincel 054 nº 16
• Pincéis 057 nº 6 e 14
• Tinta Acrílica Fosca
• Tinta Acrílica Neon
• Tinta Confetti
• Acripel
• Marcador Permanente
• Big Canetas Hidrográ� cas 
• Lápis preto
• Régua de 30cm
• Fita de cetim 
• Furador de papel

atividade sugerida 01 - Livrinho com 
personagens imaginários
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Modo de fazer: 
A) Pinte pequenos pedaços da folha branca 
com cada cor dos gizes de cera até que ela 
esteja totalmente preenchida como uma colcha 
de retalhos.

B) Passe o Nankin sobre a folha com o Pincel 
e aguarde secar. Aplique mais uma camada de 
Nankin.

C) Com a ponta do clips vá desenhando o 
personagem inventado na imaginação. O clips 
vai arranhar o Nankin retirando a camada e 
fazendo com que o giz de cera apareça por 
baixo.

Você vai precisar de:
• Giz de Cera Neon com Glitter 
• Tinta Nankin
• Pincel 057 nº 12 
• Clips de papel
• Folha de papel branco 180g

atividade sugerida 02 - Desenho de 
Personagem Inventado
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Modo de fazer:
A) Pinte a tela com a tinta verde folha.

B) Explique para as crianças sobre o 
personagem A Cuca. Observem a obra original 
e depois proponha uma releitura com material 
diferente do escolhido pela artista.

C) Modele a Cuca e outros personagens do 
quadro com o biscuit. Use a tesoura para cortar, 
marcar e fazer vincos no biscuit.

D) Sempre use cola entre uma parte de biscuit 
e outra. E quando tudo estiver modelado, cole 
na tela.

E) Sugestão: Peça que os alunos criem e 
modelem um outro personagem para fazer 
companhia para a Cuca e colem na tela também.

Você vai precisar de:
• Massa para Biscuit
• Tinta Acrílica 
• Cola Branca
• Tesoura
• Tela

atividade sugerida  03 - A Cuca
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Sugestão: Cada aluno 
escolherá a parte que mais 
lhe chamar atenção e depois 
que todos fi zerem suas 
esculturas, poderão juntar 
seus trabalhos individuais 
formando um trabalho 
surrealista coletivo.

Modo de fazer:
A) Depois de observar as obras de Miró, o 
aluno escolherá partes para modelar no papel 
machê. Aqui a sugestão foi um olho gigante 
que não existe no mundo real.

B) Prepare o papel machê seguindo as 
instruções da embalagem.

C) Modele o olho inspirado na obra de Miró.

D) Com a massa ainda úmida introduza os 
pedaços de arame transpassando o olho. Deixe 
secar.

E) Pinte o olho de preto com a tinta fosca.

F) Depois de seco, faça os detalhes da íris e 
contornos com a tinta plástica.

Você vai precisar de:
• Papel Machê
• Arame 
• Tinta Acrílica Fosca
• Tinta Plástica
• Pincel 054 nº 10

atividade sugerida 04 - Olho de Miró
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Modo de fazer:
A) Inspire-se nos personagens da obra 
O Jardim, 1977 de Joan Miró. Risque os 
personagens e � ores no E.V.A., recorte e cole 
com a cola para E.V.A.

B) Aplique Acricor sobre os personagens e 
� ores já prontos.

C) Prenda os arames atrás de das peças 
prontas, utilizando a cola quente.

D) Os arames servirão para � xar as partes 
na placa de isopor deixando-as em pé. A ideia 
é que as crianças interajam com as peças, 
mudando-as de lugar para criar e recriar 
con� gurações para o jardim.

E) Aproveite a mesma ideia e faça outros 
personagens com paisagens diferentes e 
divertidas.

Você vai precisar de:
• E.V.A.
• Cola para E.V.A. e Isopor 
• Acricor Cola Relevo
• Tesoura
• Caneta Permanente
• Arame
• Cola quente
• Placa de isopor grossa

atividade sugerida 05 -  Monte a obra : O Jardim de Miró
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Há muitos e muitos anos, praticava-se a contação de histórias 
como uma das mais antigas formas para o homem absorver 
os valores praticados no convívio humano e social e para 
compreender melhor as condutas que regem as comunidades 
em que está inserido.

As histórias são excelentes ferramentas para ajudar as 
crianças na observação, re� exão e memória, são também 
sensações experimentadas por quem escuta uma história.
Assim, as escolas compreenderam que esta técnica é 
poderosa na educação dos seus alunos. Além de ensinar a 
ler e a escrever, é dever da instituição de ensino criar nas 
crianças o hábito e gosto do aluno em consumir histórias, 
livros, contos, crônicas e literatura.

Os projetos a seguir: “Contação de Histórias e Narrativas”, 
“O Reino das Borboletas Brancas”, “O Jardim da 
Centopeia” e “A Arca de Noé” estão com o propósito 
de sugerir inúmeras possibilidades para a arte de contar 
histórias, assim como, confeccionar os personagens com 
diferentes materiais expressivos e técnicas que farão com 
que as crianças entrem no mundo da fantasia e assimilem os 
valores nelas contidos.

“Educar é... 
contar histórias. 

Contar histórias é 
transformar a vida na 

brincadeira mais séria 
da sociedade.”

Augusto Cury



48

Contar histórias é um exercício essencial pois 
muito da cultura e tradição de uma sociedade 
são passadas oralmente de geração em 
geração promovendo a construção da 
identidade social e cultural de um povo. 

Além disso, as fábulas, contos, lendas e mitos 
enriquecem o imaginário e fazem com que as 
crianças ampliem o vocabulário, a narrativa, 
o pensamento criativo e a capacidade de 
raciocínio.
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Quando uma criança ouve uma história 
seu pensamento viaja por funções 
cognitivas que utilizam suposições, 
comparações, hipóteses, lógica, 
concordância, divergência, dúvidas 
entre outros.

Contar histórias possibilita trabalhar 
questões morais e éticas de maneira 
prazerosa e divertida.

Segundo Abramovich, 2003, o 
signi� cado de escutar histórias é 
muito amplo, é uma possibilidade de 
descobrir o mundo imenso dos 
con� itos, das di� culdades, dos 
impasses, das soluções, que 

todos atravessamos e vivemos de 
um jeito ou de outro, através das 
vivências dos personagens.

Tão enriquecedor quanto ouvir 
histórias é permitir que a criança conte e reconte 
histórias ouvidas e inventadas por ela mesma. 
Quando as crianças contam histórias, deixam 
transparecer aspectos da sua vida, muitas vezes, 
mostrando sentimentos que não poderiam ser 
conhecidos com questionamentos diretos.

A curiosidade e envolvimento das crianças na 
contação de histórias ajuda na resolução de 
problemas e traz benefícios intelectuais para o 
presente e o futuro. É uma oportunidade também 
para estimular e inserir músicas, teatrinhos, 
desenhos e brincadeiras.

Objetivos: 
A) Preparar a criança para se 
expressar através da leitura de 
imagens e desenvolver a construção 
de narrativas.

B) Instigar o interesse e a curiosidade 
dos alunos através da contação de 
histórias clássicas e invenção de 
novas histórias, melhorando assim o 
vocabulário, argumentação e a crítica.

C) Ampliar os conhecimentos das 
crianças em relação ao seu entorno e 
criar referenciais importantes ao seu 
desenvolvimento cognitivo.

Desenvolvimento: 
A) Conte histórias para as crianças: 
Clássicas, atuais, verídicas, inventadas, 
cotidianas. O professor pode sentar os 
alunos numa roda de leitura e ler, mostrar 
um vídeo que conte uma história, deixar 
que cada aluno leia um trecho de um 
determinado livro, encenar, etc.

B) Deixe que elas inventem histórias e que 
as contem. A criança deve usar a imaginação 
livremente nesse momento, sem interferência 
de um adulto dizendo que isso ou aquilo não é 
possível no mundo real. O professor pode usar 
o saquinho com pedras, palavras aleatórias 
dentro de bexigas para que os alunos estourem e 
inventem uma história e outros meios para iniciar 
a atividade.

C) Pensem a respeito da história: É uma fábula, 
um conto, uma lenda? Que outro � m poderia 
ter? Alguém conhece uma história semelhante? 
Explique as diferenças entre fábulas, lendas e 
contos.

D) Prepare uma visita a biblioteca, levem 
almofadas e sentem no chão, faça com que 
esse momento de ouvir histórias seja prazeroso, 
diferente e divertido para as crianças.

E)Agora os alunos podem criar atividades plásticas 
para essas histórias e assim, aproveitarem para 
recontar várias vezes para outras pessoas aquilo 
que ouviram e inventaram.
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Essa é a história de um soldadinho de 
chumbo forte, arrojado e valente.

Eles eram vinte ao todo. Vinte lindos 
soldadinhos, feitos de chumbo, é 
verdade. Mas todos bem iguaizinhos. 
Um, no entanto era cotó. Pois tinha 
uma perna só.

E dentro de uma caixinha, foram 
dados de presente, a um gracioso menino, 
que � cou muito contente.

Na hora de dormir, deixou-o de 
guarda. Mas, por uma noite 
somente.

E os brinquedos, mas 
que travessos, estavam 
todos a pular. Vendo 
se só os sabidos, 
aproveitavam para 
dançar!

E as horas passam 
ligeiro. Enquanto 
eles vão brincando, o 
relógio da parede, meia 
noite, está marcando.

Vejam só é o feiticeiro! Saiu 
da caixa sem custo e o pobre 
do soldadinho, quase que morre 
de susto! Mas, ai... o que fez o vento? 
Escancarou a janela! E o soldadinho de 
chumbo cai da janela, ligeiro, cumprindo-se 
� nalmente a praga do feiticeiro. 

Mas vejam, no entanto, a sorte do soldadinho 
perneta, foi cair espetado na ponta da baioneta. E 
começou a chover, veja que situação � cou o pobre 
soldado, só naquela posição.

Dois meninos o encontram e fazem um barquinho 
de papel para o pobre soldadinho navegar. E o 
barquinho foi boiando...navegando... navegando, 
da sarjeta para o rio, o soldadinho levando.

Surgiu, porém, um perigo, desta ou daquela 
maneira, foi o barquinho cair, nas águas da 
cachoeira. E chega ao fundo do rio, o soldado 

valoroso. E dele se aproxima, um peixe grande e guloso. 
Mas assim que o engoliu, veja só o que sentiu!

O peixinho guloso, em pouco tempo gritou, sim senhor! 
Pois foi cair, bem depressa, nas redes de um pescador.

E a cozinheira mal o viu, um tão bonito pescado e foi logo 
pensando em preparar um gostoso ensopado. 

Mas vejam, que coincidência! Lá vai a criada entrando, 
na mesma casa em que o soldadinho esteve 

morando.

Mas assim, que ela cortou o 
peixe, veja só o que encontrou! 

Isto é mesmo admirável, 
difícil de acreditar. Vejam 

só de que maneira, ele 
conseguiu voltar.

E agora, mas que 
alegria, em meio a 
risos, folguedos, ele 
voltou novamente 
para a mesa dos 
brinquedos. Que 

grande felicidade ele 
deve estar sentindo, 

vendo a linda bailarina a 
contemplá-lo sorrindo.

Porém na caixa fechada, 
estremece o feiticeiro. O que 

estará planejando, aquele bruxo 
matreiro!

E o menino satisfeito, brinca alegre, novamente com o 
soldadinho de chumbo. Mas, no entanto, de repente...! 
Vejam só que tristeza! Isto ainda é praga do ogro! 
O soldado escorregou e caiu dentro do fogo e 
desse modo amiguinhos, ele vai se derretendo.

Mas não � quem assustados, pois ele não está 
morrendo! Ele só será um novo brinquedo. E a 
linda bailarina, deu um salto direitinho, para dentro 
da fogueira, onde estava o soldadinho.

E pela manhã seguinte, viram todos, que emoção! 
Os dois juntos transformados, num bonito coração.

O Soldadinho de Chumbo

*O Soldadinho de Chumbo é um conto 
escrito por Hans Christian Andersen e 
publicado pela primeira vez em 1838.
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Modo de fazer:
A) Pergunte o que acharam da história e quem 
são os personagens principais. Pergunte quais 
são as cenas mais importantes, qual outro � m 
dariam para essa história. Para os alunos que 
já são alfabetizados, peça que reescrevam o 
� nal de outro jeito.

B) Para guardar essa história e poder 
reconta-la para outras pessoas, os alunos farão 
uma caixinha com os personagens. Em primeiro 
lugar, pinte a caixinha por fora como se fosse 
a roupa do soldadinho. Ou seja, a parte inferior 
de azul e a tampa de vermelho com um cinto 
preto.

c) Passe a Acricor Glitter ouro imitando a � vela 
do cinto. Deixe secar.

D) Pinte a parte de dentro da caixinha como se 
fosse o cenário de uma das cenas da história. 
No modelo, a cena escolhida foi a janela de 
onde o soldadinho cai e a fogueira.

E) Agora é o momento de confeccionar os 
personagens usando recortes de papéis 
coloridos e texturizados. O aluno vai 
confeccionar o Soldadinho, a Bailarina, O 
Mago, barco e até o coração com recorte e 
colagem.

F) Faça os rostos com as canetinhas e outros 
detalhes de roupas, botões e barba com a 
Acricor.

G) Cole um palito de sorvete atrás dos 
personagens e objetos confeccionados para 
poder segurar quando for contar a história sem 
atrapalhar a visão de quem vê.

H) Usando a criatividade é possível fazer 
várias caixinhas para contar histórias. Assim, 
as crianças podem escolher qual querem ouvir 
no dia.

Você vai precisar de:
• Caixinha de MDF 16x16
• Tinta Confetti
• Tinta Acrílica Fosca
• Acricor Cola Relevo Brilliant 
• Acricor Cola Relevo Glitter
• Pincel 057 nº 18 
• Tesoura Escolar
• Cola Branca
• Canetinhas Hidrográ� cas 
• Palitos de sorvete
• Papéis coloridos e texturizados

atividade sugerida -  Caixinha MDF Soldadinho de Chumbo



52

Modo de fazer: 
A) Utilize as canetas Acrilpen para desenhar 
e escrever no saquinho de tecido. Crie um 
desenho atrativo que combine com a proposta.

B) Limpe as pedras, se necessário, lave e 
deixe secar.

C) Risque com desenhos aleatórios nas pedras 
com o lápis.

D) Pinte os desenhos das pedras com a Tinta 
Acrílica. Deixe secar.

E) Passe a Tinta Confetti em algumas pedras. 
Deixe secar.

F) Utilize a Caneta Permanente para traços 
� nos, contornos e detalhes dos desenhos.

G) Coloque as pedras dentro do saquinho.

H) Sente os alunos numa roda e um por vez 
deverá retirar uma pedra do saquinho e inventar 
uma história contendo a imagem desenhada 
e continuando a história anterior. Esse é um 
bom exercício interdisciplinar que ajudará na 
concentração, já que é necessário continuar a 
história dando sentido a narrativa, e também 
ajudará na expressão e ampliação de palavras.

Você vai precisar de:
• Saquinho de tecido

• Pedras de jardim brancas (seixos)

• Acrilpen

• Tinta Acrílica Brilhante

• Caneta Permanente

• Tinta Confetti

• Pincel 057 nº 6

• Pincel 056 nº 8

• Lápis

atividade sugerida -  Saquinho de Tecido
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Modo de fazer:
A) Corte a lateral do rolinho de papel higiênico 
e enrole para diminuir a circunferência de 
acordo com o tamanho do dedo. É importante 
deixar uma folguinha. Prenda com a � ta crepe.

B) Faça uma bolinha de jornal e � xe no rolinho 
com a � ta crepe para montar a base da cabeça 
do personagem.

C) Prepare o Papel Machê conforme instruções 
da embalagem.

D) Vá colocando o Papel Machê ao redor do 
rolinho, modelando as formas da cabeça e 
corpo do personagem. Deixe secar conforme o 
tempo descrito na embalagem.

E) Pinte os personagens com a Tinta Acrílica 
Fosca. Utilize o Pincel redondo ref. 056 para os 
cantinhos menores. Aguarde secagem.

F) Aplique o Verniz Acrílico Brilhante para dar 
brilho e impermeabilizar os dedoches.

G) Para fazer o cabelo da Emília, utilize pompom 
de lã e � ta de cetim. Cole na cabeça feita com 
Papel Machê.

Você vai precisar de:
• Papel Machê

• Tinta Acrílica Fosca 

• Verniz Acrílico Brilhante

• Rolinho de papel higiênico

• Jornal

• Fita crepe

• Pincel 057 nº 6

• Pincel 056 nº 8

• Lã e � ta de cetim

atividade sugerida -  Dedoches do Sítio do Picapau Amarelo
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Modo de fazer: 
A) Recorte 3 retângulos de E.V.A. na altura da 
latinha e no comprimento su� ciente para dar 
a volta completa nela. Cada retângulo será 
colado em uma latinha.

B) Depois utilize a tampa para fazer um molde 
e recortar os círculos que serão colados nas 
tampas. Também recorte 3 tirinhas que serão 
os rabinhos e 6 triângulos pequenos que serão 
as orelhas.

C) Para deixar os rabinhos enrolados, aqueça 
as tirinhas de E.V.A. com um secador de cabelo 
e rapidamente enrole num lápis até esfriar. O 
E.V.A. � cará com o formato de mola.

D) Agora cole todas as peças de E.V.A. e olhos 
móveis nas latinhas com a cola para E.V.A. e 
isopor da Acrilex. 

E) Utilize as Canetas Permanentes para fazer a 
boca, sardas e língua.

F) Por último, suje a ponta da broxinha na tinta 
vermelha, descarregue num papel toalha até não 
restar quase nada na cerda e estar bem clarinho. 
Aplique sobre as bochechas dos porquinhos 
com movimentos leves e circulares.

G) Aplique a Acricor no meio das orelhas dos 
porquinhos. 

H) Incrementando a contação de histórias, 
propomos que dentro de cada porquinho seja 
colocado o material dentro das casinhas, ou seja, 
palha, madeira e pedras. Além, de escutarem a 
história, as crianças poderão tocar no material 
das casinhas, promovendo uma experiência tátil 
além do visual.

I) É uma boa oportunidade para iniciar o 
assunto sobre texturas táteis com as crianças. 
Que tal procurar na sala de aula ou no ambiente 
em que estiverem, objetos ásperos, lisos, 
grossos, macios, duros entre outros? Depois de 
vivenciarem a experiência, conversem sobre as 
descobertas e sobre o sentido do tato.

Você vai precisar de:
• Cola para E.V.A. e Isopor 
• Tesoura Escolar 
• Acricor Cola Relevo Glitter
• Tempera Guache 
• Caneta Permanente
• Régua
• Pincel Broxinha 060 nº 000
• 3 Latinhas com tampa removíveis 
• Folha de E.V.A.
• Olhos móveis
• Palha, palitos de madeira e pedrinhas

atividade sugerida -  Os três porquinhos
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Modo de fazer: 
A) Conte a fábula “A Cigarra e a Formiga” para 
as crianças. Converse sobre o que é uma fábula 
e qual a moral dessa história. Veri� que se todos 
entenderam a importância de pensar no futuro 
e que o que fazemos hoje terá consequências 
amanhã.

B) Proponha a atividade prática de confecção 
de uma Tela sobre a fábula. Primeiramente, faça 
o fundo da paisagem aplicando a Tinta Acrylic 
Colors pura com a espátula e a esponja sobre 
a tela. Deixe uma camada generosa.

C) Com os papéis dobradura faça a formiga, a 
cigarra e o violão. Cole na tela depois que a tinta 
estiver seca.

D) Cole os olhinhos e faça as patas dos insetos 
com a caneta permanente preta.

E) Utilizando a dimensional faça os raios do sol 
e as � ores.

Você vai precisar de:
• Tela
• Tinta Acrylic Colors
• Dimensional Relevo 3D Metallic
• Cola Branca 
• Tesoura
• Caneta Permanente
• Espátula (ou palito de sorvete) 
• Esponja macia
• Papel dobradura 
• Olhinhos móveis

atividade sugerida - Tela: a Cigarra e a Formiga



56

O livrinho “O reino das borboletas brancas” 
de Marli Assunção Gomes Pereira, da Ed. 
Paulinas traz a história de uma borboletinha 
que nasceu num reino onde tudo era branco: 
� ores, casas, árvores, etc.

Ela aprendeu a voar e, num belo dia, voou, 
voou e foi num lugar além daqueles que estava 
acostumada. Esse novo lugar era lindo, cheio 
de � ores coloridas... ela � cou tão encantada 
que aproximou-se de uma � or azul e lhe deu 
um terno beijo. 

A � or azul por sua vez nunca era admirada, 
achavam que as mais belas eram as vermelhas, 
amarelas, laranjas... A emoção foi tamanha 
que ela, em agradecimento, derrubou uma 
gotinha de orvalho (lágrima) sobre uma das 
asinhas da borboleta.

A borboletinha voltou para o reino com a 
asinha manchada o que fez com que as 
ministras fossem falar com a rainha... queriam 
expulsá-la do reino.

A rainha foi com várias outras borboletas 
até o local apontado pela pequena 
borboleta. Chegando lá, se encantaram 
com o que viam, � ores de todas as 
cores. Beijaram uma, outra, outra, en� m, 
foi uma festa. Quando voltaram estavam 
todas as asas coloridas, muitas delas 
tinham três ou quatro cores nas suas 
asas.

Conclusão: o reino que era das 
borboletas brancas foi extinto e, no lugar 
dele, surgiu um novo reino, o Reino das 
Borboletas Coloridas.
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Objetivos: 
a) A partir do conhecimento da história “O 
Reino das Borboletas Brancas”, propor uma 
re� exão sobre o respeito que devemos ter 
com todos que nos cercam e a importância 
de aceitarmos as diferenças que existem 
entre todos os seres.

B) Desenvolver a leitura e a escrita.

C) Criar com estilo próprio o “Reino das 
Borboletas Coloridas” através de desenhos, 
pinturas ou montagens tridimensionais.

Desenvolvimento: 
a) Converse com seus alunos sobre a 
importância das histórias infantis. Fale sobre 
os ensinamentos que elas trazem.

B) Fale o que está por trás de cada história: 
Chapeuzinho Vermelho, A Galinha Ruiva, 
Os Três Porquinhos e outras. Elas parecem 
histórias apenas para se passar o tempo 
mas todas trazem valores, re� exões e 
alertam para algo que as crianças deverão 
� car atentas.

C) Mostre o livrinho “O reino das borboletas 
brancas”, depois, leia a história para os 
alunos mostrando as ilustrações. Ao término 
da leitura, converse com as crianças sobre 
o que a história está querendo dizer.

D) Educação Infantil – Cante a música 
“Borboletinha” com os alunos e peça que 
façam gestos (dancem) ao som da música - 
Atividade para trabalhar música e expressão 
corporal.

E) Ed. Infantil e Fundamental I - Peça que 
pesquisem sobre os diferentes tipos de 
borboletas que existem, formatos, cores das 
asas, habitat, alimentação e a dança delas 
ao voar. Mostre a música “As borboletas” 
de Adriana Calcanhoto que fala delas pelas 
cores.

F) Para � xar melhor o conteúdo abordado, 
proponha atividades onde as crianças 
poderão criar “O Reino das Borboletas 
Coloridas”.

G) Ao término dos trabalhos, junte-
os e converse com os alunos sobre a 
atividade. O que aprenderam? Quais 
os ensinamentos passados? Quais as 
linguagens, modalidades e conteúdos foram 
trabalhados.
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Modo de fazer: 
A) Coloque porções de Tinta Acrylic Colors 
(várias cores) no pratinho plástico.

B) Paisagem: Pinte a Tela, papelão ou placa de 
MDF e cole mini � ores de papel crepom.

C) Pinte a cartolina com Tempera Guache Glitter 
ou Metallic, espere secar. Recorte quadrados de 
5cm ou 6cm de lado, dobre ao meio, desenhe 
meia borboleta e recorte. Cole sobre a paisagem.

D) Faça o acabamento com Acricor Cola Relevo 
(Glitter, Metallic ou Brilliant).

Você vai precisar de:
• Tela
• Placa de MDF ou papelão
• Base Acrílica para Artesanato
• Tinta Acrylic Colors 
• Tempera Guache Glitter
• Tempera Guache Metallic
• Acricor (Glitter, Metállic ou Brilliant)
• Cola Branca
• Cartolina branca
• Tesoura
• Pratinho plástico 
• Pincel 054 nº 08

atividade sugerida 01 - Pintura em tela e borboletas



59

Modo de fazer: 
Papel de Seda
A) Pinte a Tela (parte interna) com Giz de Cera 
Neon. Pinte as bordas com Tinta Acrylic Colors 
preta.

B) Recorte as borboletas em papel de seda 
estampados. Cole sobre a paisagem. Torça 
cabinhos de pistilo e cole no centro das 
borboletas (corpo). Dê acabamento com 
Acricor Cola Relevo.

Papel Crepom
A)  Pinte a Tela (parte interna) com Guache 
Glittter e Metálico.

B) Cole pedaços de papel crepom rasgado para 
fazer a parte inferior da paisagem (montanhas).

C) Corte várias formas ovais em crepom 
colorido. Junte dois a dois, franza no meio para 
formar a borboleta e cole sobre a paisagem. 
Com Acricor cola relevo Brilliant preta faça o 
corpinho de cada borboleta. Flores com Acricor 
cola relevo vermelho.

Você vai precisar de:
• Tinta Acrylic Colors
• Giz de Cera Neon
• Tempera Guache Glitter
• Tempera Guache Metallic
• Acricor (Glitter, Metállic ou Brilliant)
• Cola Branca
• Tela
• Papel crepom
• Papel de seda
• Tesoura
• Pratinho plástico
• Pistilos
• Pincel 054 nº 08

atividade sugerida 02 - As borboletas beijam as flores

Papel de Seda

Papel Crepom
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Modo de fazer: 
A) Pinte uma paisagem na Tela utilizando Giz 
de Cera Triangular e o Giz de Cera Neon.

B) Pinte macarrão gravatinha de várias cores 
com Tempera Guache ou Tinta Acrylic Colors. 
Divida alguns macarrões gravatinha no meio e 
pinte de verde.

C) Cole as “borboletas e vegetação” (macarrões 
pintados) sobre a tela com Cola Ateliê.

D) Faça as antenas das borboletas e o caminho 
do voo com Marcador Permanente preto.

E) Faça alguns riscos com Marcador 
Permanente verde (hastes das � ores) na parte 
inferior. Faça bolinhas de biscuit (� ores) e cole 
nas hastes.

Você vai precisar de:
• Giz de Cera Triangular 12 cores
• Giz de Cera Neon
• Tempera Guache Glitter ou Acrylic
• Biscuit
• Marcador Permanente
• Cola Ateliê
• Macarrão gravatinha
• Tela
• Pincel 054 nº 08

atividade sugerida 03 - Borboletas e flores
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Modo de fazer: 
A) Pegue um prato e risque um círculo sobre 
uma sacola de tecido.

B) Coloque porções de Tinta de Tecido num 
pratinho plástico e dê Pinceladas na horizontal 
e vertical intercalando as cores.

C) Enquanto seca, pegue um retângulo de 
cartolina, dobre ao meio, risque meia borboleta 
e recorte, você terá um molde vazado.

D) Coloque a cartolina sobre a pintura colorida 
e, pinte a parte vazada com Tinta para Tecido 
branca.

E) Dê acabamento com a Tinta Dimensional 
branca e prata, fazendo traços aleatórios.

Você vai precisar de:
• Tinta para Tecido
• Tinta para Tecido Neon
• Tinta Dimensional 3D Brilliant
• Sacola de tecido
• Cartolina
• Pratinho plástico
• Tesoura
• Lápis 
• Pincel 054 nº 08

atividade sugerida 04 - Borboletas esvoaçantes
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Modo de fazer: 
A) Pegue um pedaço de cartolina, dobre ao 
meio, risque meia borboleta e recorte para ter 
o molde vazado.

B) Coloque o molde vazado sobre a peça que 
quer fazer a composição e preencha todo o 
espaço vazado com Tinta para Tecido branca. 
Espere secar.

C) Volte o molde vazado e passe a Tinta de 
Tecido Neon sobre o branco.

D) Faça o corpo e antenas com a Tinta 
Dimensional Brilliant branca.

E) Faça a parte inferior (plantas) com Canetas 
Acrilpen verde claro e verde escuro.

F) Faça as � orzinhas com o Pincel e Tinta para 
Tecido Neon.

Você vai precisar de:
• Tinta para Tecido
• Tinta para Tecido Neon
• Tinta Dimensional 3D Brilliant
• Acrilpen
• Cartolina
• Tesoura
• Lápis
• Pincel 054 nº 08

atividade sugerida 04 - voando pelo jardim
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Modo de fazer: 
A) Junte duas cartolinas colando a lateral de 
uma sobre a outra: Largura - Marque 18cm 
(parte menor), depois 22cm, 26cm e 30cm 
(parte maior). O total será 96cm de largura. 
Altura - Na parte de trás (maior) marque 30cm e 
na menor 6cm. Faça uma linha sinuosa unindo 
essas duas marcações.

B) Dobre nas marcações para de� nir os quatro 
planos (vertical).

C) Pinte a primeira parte (menor) com Tempera 
Guache, a segunda com Tempera Guache 
Metallic, a terceira Tempera Guache Glitter e a 
maior Tempera Guache Neon.

D) Recorte em papelão Paraná as quatro 
formas. Cole por trás de cada uma para que 
� que � rme e mantenha-se de pé.

E) Pinte pedaços de cartolina com Tempera 
Guache Glitter e Metállic e com elas recorte 
cerca, árvores, � ores, casinhas, nuvens, etc. e 
cole sobre a base sanfonada.

F) Pinte um pedaço de cartolina com Tempera 
Guache Neon (várias cores). Espere secar e 
corte borboletas com os cortadores. Cole as 
borboletas sobre o trabalho.

G) Com Cola Glitter faça o miolinho das � ores 
e as plantas.

H) Com Marcador Permanente preto faça as 
anteninhas das borboletas.

Você vai precisar de:
• Tempera Guache
• Tempera Guache Metallic
• Tempera Guache Glitter
• Tempera Guache Neon
• Cola Branca
• Cola Glitter
• Marcador Permanente 
• Tesoura
• Cortadores em formato de borboletas
• Cartolina Branca
• Papelão Paraná
• Pincel 054 nº 08

atividade sugerida 05 - A magia da natureza
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Modo de fazer: 
A) Passe o Primer na placa de galvanizado e 
espere secar. Pinte uma paisagem com Tinta 
Acrílica Fosca.

B) Pinte a cartolina com manchas, pinceladas, 
riscos, círculos, formas, etc. Depois de seco, 
recorte borboletas. Recorte formas aleatórias e 
cole por cima das asas.

C) Cole os olhinhos móveis e desenhe a boca 
com Big Canetas Hidrográ� cas.

D) Cole as borboletas sobre a paisagem. Caso 
faça com galvanizado, cole imãs atrás das 
borboletas e coloque-as sobre a base pintada 
(essa atividade permite às crianças mudarem as 
borboletas de lugar sem dani� car a pintura da 
paisagem).

Você vai precisar de:
• Primer
• Base Acrílica para Artesanato
• Tinta Acrílica Fosca
• Tempera Guache
• Cola Branca
• Olhos móveis
• Big Canetas Hidrográ� cas
• Tesoura
• Pincéis 054 nº 10 e 6
• Cartolina

atividade sugerida 07 - O reino das borboletas
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Modo de fazer: 
A) Recorte tecido estampado nos contornos 
das folhas e � ores. Cole na parte inferior da 
bolsa com a Cola Pano.

B) Pinte a parte superior com Tinta Confetti. 
Espere secar.

C) Recorte borboletas em feltro e cole sobre a 
bolsa com a Cola Pano.

D) Corte o corpinho das borboletas e cole sobre 
elas para fazer o acabamento com Dimensional 
3D Brilliant.

Você vai precisar de:
• Tinta Confetti
• Cola Pano
• Tesoura
• Pincel 054 nº 10
• Bolsa preta
• Feltro (várias cores)

• Tecido com estampa de � ores

atividade sugerida 08 - As borboletas enfeitam a paisagem
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  A questão ambiental está em alta por uma 
razão simples: necessidade de sobrevivência. 
Quanto mais cedo o tema for abordado com 
as crianças, maiores as chances de despertar 
a consciência pela preservação. Por isso, a 
educação para uma vida sustentável deve 
começar já na pré-escola pois qualquer 
contato com a natureza nessa fase será 
fundamental para um futuro mais consciente. 

Além da experiência prática, o conhecimento 
teórico também é muito importante. Ensinar 
e estimular a criança só despertará cada vez 
mais a curiosidade dela com a natureza. O 
objetivo de� nido pelo Referencial Curricular 
Nacional é observar e explorar o meio 
ambiente com curiosidade, percebendo-
se como ser integrante, dependente, 
transformador e, acima de tudo, que tem 
atitudes de conservação.

En� m, a educação ambiental desperta 
no aluno a consciência de preservação e 
de cidadania. O ser humano deve passar 
a entender, desde cedo, precisa cuidar, 
preservar e que o futuro depende do equilíbrio 

entre homem e natureza e do uso 
racional dos recursos naturais. O 

ambiente onde o ser humano 
habita deve estar em equilíbrio 

com o lugar onde se vive. 
E assim, o educador 
deve ensinar ao aluno 
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da forma mais simples possível o respeito 
às questões ambientais.

Trabalhar com a observação do jardim, traz 
uma percepção de vários valores humanos 
a serem desenvolvidos.

Você já parou para observar como é 
dinâmica a vida em um jardim? Se pararmos 
por quinze minutos apenas para � car só 
prestando atenção, vamos observar vários 
animais interagindo entre si e com o espaço 
físico. Os jardins despertam a atenção das 
crianças por ser um espaço que, além de 
bonito, é vivo, cheio de plantas e povoado 
de formigas, centopeias, borboletas e 
outros bichos, pois permite valorizar o 
espaço jardim, conhecer os bichos que ali 
moram, como também valores humanos 
como respeito, preservação com o meio 
ambiente e com os animais, como atitudes 
de responsabilidade, cooperação, trabalho 
em equipe.
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• Livrinhos infantis que proporcionam ótima 
re� exão sobre o meio ambiente:

• Livrinhos infantis que colocam as centopeias 
como destaque: 

C) Coloque uma música sobre jardim, insetos 
para ilustrar esse momento;
• Sugestão: a música pode ser trabalhada 
também com objetivo de desenvolver o ritmo 
das crianças com percussão corporal (palmas, 
estalos de dedos, coxas) ou com instrumentos 
de percussão; Sugestão de Músicas:
• Dona Libélula
• Minhoca
• Joaninha Dark
• Cantiga

D)Outra sugestão é colocar para as crianças 
um vídeo que mostra todos os bichinhos que 
vivem no jardim;

E)Finalmente chega o momento de se 
expressarem através das artes visuais, unindo 
todo o conhecimento sobre a diversidade e 
respeito ao próximo. Focamos na centopeia 
por ser um dos bichinhos de jardim que as 
crianças mais gostam. A seguir, damos várias 
sugestões de confecção de centopeias com 
diferentes materiais e técnicas.
• Zeropeia – A centopeia – Regina Souza - 
História de Herbert de Souza, o Betinho.

F)Ao � nal, coloque todos os trabalhos um ao 
lado do outro e faça uma avaliação oral com 
os alunos.

Obs: O professor pode sugerir aos alunos que levem para casa um livro e/ou 
texto acima citado para ser compartilhado em família para depois ser contada a 
socialização desse momento com os outros alunos na sala de aula.

Objetivos: 
A) Desenvolver a importância da 
preservação da Natureza;

B) Aprender e entender que todos estamos 
inseridos na natureza e que devemos ter 
atitudes de preservação para que tenhamos 
um futuro sustentável;

C) Ampliar o conhecimento do mundo 
natural e animal, oportunizando o 
desenvolvimento da curiosidade e da 
capacidade de observação;

D) Análise e o estudo das características e 
peculiaridades dos bichinhos, cuidados com 
os mesmos e descoberta de curiosidades.

E) Conscientizar e alertar acerca das 
ações nocivas do homem contrárias a 
preservação   do   meio   ambiente   e   que    por    
consequência afetam signi� cantemente 
nossa qualidade de vida.

F) Identi� car o habitat de cada animal.

Desenvolvimento: 
A) Primeiramente faça a apresentação 
do tema através do estudo presencial 
de observação do jardim com os alunos 
para que todos possam acompanhar o 
desenvolvimento da proposta através 
também de leitura de uma história, vídeo, 
música, documentário, releitura de obras de 
arte, dependendo da idade dos alunos;

B) Sugira a leitura de livrinhos infantis que 
falem sobre o tema para que possam fazer 
uma roda de conversa. Peça que cada 
um fale sobre a sua interpretação e seu 
entendimento sobre o tema, em qualquer 
idade; Sugestão: 
• Mesa de história: uma mesa de história com 
livros variados para que os alunos possam 
manusear diariamente com orientação do 
professor ou espontaneamente é muito 
bem vindo.
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Modo de fazer: 
A) Desenhe as perninhas com o Marcador 
Permanente preto.

B) Passe Tinta Confetti nas tampas.

C) Com Acricor desenhe os números.

D) Cole os olhos, missangões e lacinhos com a 
Cola Lantejoula.

Você vai precisar de:
• 9 Tampas altas
• Tinta Confetti
• Acricor Cola Relevo Metallic
• Marcador Permanente
• Pincel 054 nº 14
• Cola Lantejoula
• Olhos móveis
• 2 Missangões e 2 lacinhos

Atividade sugerida 01 - Centopeia numérica
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Modo de fazer: 
A) Comece pintando a parte interna da tela de 
papelão. A metade de baixo pinte misturando 
verde folha e verde primavera. A parte de cima 
com azul hortênsia, azul celeste, branco e lilás. 
Deixe secar e faça o mesmo nas laterais e no 
verso.

B) Com Pincel 058 pinte a graminha com verde 
folha e algumas linhas de verde primavera.

C) Recorte � ores nos papéis coloridos. Cole-as 
sobre as tampinhas. Recorte um círculo pequeno 
e picote-o em tirinhas. Cole-o e complete com 
a meia pérola.

D) Fure uma tampinha e cole os arames fazendo 
as antenas. Cole um olho móvel e desenhe a 
boca com o Marcador Permanente preto. Cole 
o lacinho.

E) Cole as tampinhas. Com Acricor faça 
pontinhos formando as � orzinhas e com Acricor 
preto fazer os pezinhos.

Você vai precisar de:
• Tela 
• PVA Tinta Fosca para Artesanato
• Acricor Cola Relevo Metallic
• Marcador Permanente
• Pincel 054 nº 14
• Pincel 058 nº 4
• Olhos móveis
• Cola Branca
• Tesoura
• Retalhos de papel colorido
• Tampinhas brancas
• Arame � no
• Lacinho
• Meias pérolas

atividade sugerida - Flortopeia
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Modo de fazer: 
A) Pinte cada rolinho com uma cor diferente. 
Deixe secar bem e passe uma segunda demão.

B) Passe Tempera Guache Fantasia Glitter 
variando as cores. 

C) Na tampa de plástico passe primer depois 
pinte da mesma forma que os rolinhos.

D) Cole os olhos com Cola Lantejoula.

E) Pinte a boca e as antenas com marcador 
permanente.

F) Use a agulha grossa para fazer furos nos 
rolinhos e tampa.

G) Prenda as argolinhas juntando os rolinhos 
criando uma centopeia com movimento.

Você vai precisar de:
• Rolinhos de papel higiênico
• Tempera Guache Show Color
• Tempera Guache Fantasia Glitter
• Primer
• Pincel 054 nº 12
• Argolinhas de metal
• Marcador Permanente
• Olhos móveis
• Cola Lantejoula
• Agulha grossa

atividade sugerida - Centopeia de Rolinhos
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Trabalhar obras que retratem 
jardins e pedir que façam a 
centopeia num deles. 
No caso obra “ A Cuca” de 
Tarsila do Amaral - 1924.

Modo de fazer: 
A) Pinte a parte interna da tela tendo a obra 
“A Cuca” de Tarsila do Amaral como referência 
criando sua releitura.

B) Deixe secar bem e então escolha cores para 
fazer as bordas e o verso.

C) Passe Tinta Confetti nas bordas e verso da 
Tela.

D) Misture a massinha azul com vermelho 
criando um tom de violeta. Modele o tronco da 
árvore e cole-o com cola branca.

E) Modele alguns corações em verde claro, 
verde escuro e alguns misturando os verdes e o 
amarelo criando tons variados. Cole-os.

F) Faça bolinhas de cores variadas para a 
centopeia. Amasse um pouco a bolinha antes 
de colar.

G) Cole as contas formando os olhos e os 
pezinhos. Faça mesmo com o arame para as 
antenas.

H) Com as sobras dos verdes faça rolinhos e 
crie as plantas completando o jardim.

Você vai precisar de:
• Tela 
• Acrylic Colors
• Tinta Confetti
• Massinha de Modelar (Plastilina)
• Pincéis 054 nº 8 e 16
• Cola Branca
• Contas pretas
• Arame � no

atividade sugerida - Centopeia no jardim da Cuca
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Modo de fazer: 
A) Coloque o papel cartão preparado com a 
Cola Permanente dentro da sacola. Ele manterá 
o tecido esticado e evitará que manche o outro 
lado.

B) Passe a � ta crepe limitando o espaço que 
será pintado. Desenhe a centopeia com ajuda 
de tampas deixando um pequeno espaço entre 
os círculos. Desenhe as formigas e joaninhas.

C) Pinte os círculos com Acrilpen passando 
devagar para a tinta penetrar bem no tecido.

D) Espere umas 6h e então contorne tudo de 
preto.

E) Pinte o fundo com giz de cera. Misture verde 
claro e verde escuro criando tons. O mesmo 
com azul no céu. 

F) Passe a Termolina Leitosa em todo trabalho.

G) Use a Tinta Glitter cristal só na centopeia

H) Cole os lacinhos com Cola Permanente. 
Sobre eles cole o strass maior.

I) Prenda as � orzinhas e strass menores nas 
anteninhas com Cola Permanente.

J) Pinte os olhos com tinta branca e palito de 
dente.

K) Retire a � ta crepe.

Você vai precisar de:
• Sacola de algodão puro
• Acrilpen
• Giz de Cera
• Termolina Leitosa
• Tinta para Tecido Glitter
• Tinta para Tecido
• Pincel 054 nº 16
• Cola Lantejoula
• Fita Crepe
• Lacinhos
• Botões de � orzinhas
• Strass
• Papel cartão preparado com 
   Cola Permanente
• Lápis Gra� te

atividade sugerida - Centopeia vaidosa
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Modo de fazer: 
A) Misture branco e verde para conseguir um 
tom bem claro de verde. Pinte a caixa, a tampa 
e o papelão com duas demãos.

B) Com verde escuro pinte uma folha na 
tampa. Com branco e verde claro faça linhas 
criando os veios da folha.

C) Desenhe sobre a tampa as 4 linhas do jogo 
da velha com Marcador Permanente preto.

D) Passe sobre a tampa uma demão da 
Tempera Guache Fantasia Glitter branca.

E) No papelão pinte uma � or com rosa claro e 
contorne com rosa mais escuro. Miolo marrom 
com pontinhos de Marcador Permanente. 
Desenhe as linhas do jogo da velha. Passe uma 
demão do Guache Glitter branco.

F) Com Pincel menor pinte linhas na base da 
caixa criando a grama. Use 3 tons de verde.

G) Desenhe a centopéia com ajuda de uma 
moeda. Pinte os círculos com variadas cores. 
Faça os olhos, antenas, perninhas e contorno 
com Marcador Permanente preto.

H) Passe uma demão de Verniz Acrílico Fosco.

I) Pinte as � orzinhas com pontinhos brancos 
usando o cabo do Pincel.

J) Nas tampinhas vermelhas faça bolinhas 
com Acricor preta criando as joaninhas. Sobre 
as tampinhas brancas faça listas pretas com 
a Acricor criando as abelhinhas. Nas brancas 
uma espiral com Acricor. Os vaga lumes nas 
tampas azuis com Acricor cristal.

Você vai precisar de:
• Caixinha de MDF
• Quadrado de papelão
• Tempera Guache Lavável
• Tempera Guache Fantasia Glitter
• Pincéis 054 nº 6 e 14
• Marcador Permanente
• 5 Tampinhas (brancas,vermelhas,  
   azuis, amarelas)
• Acricor Cola Relevo Brilliant
• Acricor Cola Relevo Glitter
• Acricor Cola Relevo Metallic
• Verniz Acrílico Fosco

atividade sugerida - Jogo da velha no jardim



75

Modo de fazer: 
A) Pinte as pedrinhas em cores variadas para a 
centopeia. Joaninhas em vermelho, abelhas em 
amarelo, tatu bolinha em cerâmica, caramujo 
com areia, besouro em verde musgo.

B) Com Pincel � ninho pinte os detalhes de 
cada bichinho.

C) Para os olhos use cabo do Pincel e palito 
de dente.

D) Faça bolinhas com Acripuff nas pedrinhas 
que formam o corpo da centopeia. Siga as 
instruções da embalagem para estufar.

E) Nas asinhas das abelhas use Acricor Cristal.

Você vai precisar de:
• Pedrinhas brancas de jardim
• PVA Tinta Fosca para Artesanato
• Acripuff
• Acricor Cola Relevo Glitter
• Verniz Acril� x Semibrilho
• Pincel 054 nº 12
• Pincel 050 nº 0
• Palito de dente

atividade sugerida - Centopeia e amiguinhos
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Modo de fazer: 
A) Faça bolinhas com jornal e prenda bem 
com a � ta crepe ou use bolas de isopor.

B) Prepare o Papel Machê como recomendado 
na embalagem.

C) Aplique uma camada de 0,5g de Papel 
Machê sobre cada bola modelando bem. 
Espete um pedaço de palito de churrasco e 
prenda uma bola na outra.

D) Corte o arame, curve as pontas formando 
um "S" numa delas modele os tênis com Papel 
Machê.

E) Depois de seco espete as perninhas nas 
bolas e � xe bem com cola branca.

F) Pinte cada bola numa cor. Perninhas e o 
tênis de preto.

G) Na emenda entre as bolas faça uma faixa 
em preto.

H) Passe uma demão da Tempera Guache 
Metallic na cor correspondente.

I) Cole os olhos, pinte os cílios, nariz, boca e 
cordões dos tênis.

J) Coloque as anteninhas e � xe com Cola 
Branca.

Você vai precisar de:
• Papel Machê
• Bolinhas de isopor ou jornal
• Arame
• Palito de churrasco
• Tempera Guache
• Tempera Guache Fantasia Metallic
• Pincel 054 nº 12
• Olhos móveis
• Arame felpudo vermelho
• Fita crepe
• Cola Branca

atividade sugerida - Centopeia esportista
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Deus sentiu-se 
desgostoso por ver a 
maldade dos homens. 
Resolveu inundar a 
Terra e destruir os seres 
vivos que tinha criado. 
Mas reconhecendo que 
Noé era um homem 
bom e justo, chamou-o 
e ordenou-lhe que 
construísse uma grande 
arca de madeiras 
resinosas com três 
andares interiores, onde 
coubessem ele, a mulher, 
os � lhos, as noras e 
ainda machos e fêmeas 
de todas as espécies 
de animais terrestres 
e de aves, bem como 
alimentos para todos. 
Explicou que tencionava 
fazer chover durante 
quarenta dias e quarenta 
noites para varrer a 
maldade da face da 
Terra. Só os viajantes da 
arca se salvariam. 

Noé cumpriu à risca as 
instruções recebidas. 
Logo que se abriram 
as cataratas do céu, 
entrou na arca com a 
sua família. Seguiram-se 
os animais selvagens, 
animais domésticos, 

répteis e aves, dois a dois. Fechou-se a porta e a arca � utuou 
nas águas que cresceram, engrossaram e subiram muito acima da 
terra, cobrindo até os montes mais altos. Quando parou de chover 
a inundação manteve-se mais de cem dias! 

Mas depois, pouco a pouco, o nível das águas começou a baixar e 
a arca pousou no Monte Ararat. Noé olhou pela janela e receando, 
no entanto, que ainda não fosse possível saírem em segurança, 
soltou um corvo. Como o corvo nunca mais apareceu, deixou 
então partir uma pomba. A pomba, não encontrando onde pousar, 
regressou à arca. Sete dias depois Noé enviou-a de novo em busca 
de notícias e, desta vez, teve a alegria de a ver regressar com uma 
folha de oliveira no bico! Concluiu que Deus � zera as pazes com 
os homens. 

De fato, não tardou a ouvir: Sai da arca com a tua família e com 
todos os animais. Crescei, multiplicai-vos e enchei a Terra. Deus 
garantiu-lhe que não haveria mais dilúvios e, para assinalar essa 
aliança, fez surgir um arco de luz entre o céu e a terra. 

Prometeu também que sempre que cobrisse o céu de
nuvens, lá estaria o Arco-Íris para lembrar a aliança.
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Objetivos: 
A) Trabalhar com a técnica da impressão 
de dedos transformando uma base numa 
linda paisagem (fundo, arca e animais).

B) Pintar a paisagem com diferentes 
materiais, inserir uma arca de madeira 
(Arca de Noé).

C) Papel ou papelão - recortado / pintado 
e sobre essa paisagem fazer os animais 
que entrarão na arca com a técnica de 
impressão com Tinta Plástica (digitais) e 
detalhes com Marcador Permanente.

Desenvolvimento: 
A) Após ouvirem a música “Arca de 
Noé” cantada por Milton Nascimento e 
Chico Buarque e se inteirarem do tema, 
conversar com os alunos sobre a história.

B) Proponha que representem a história com 
teatro onde aluno será uma espécie de animal 
ou com fantoches.

C) Proponha atividades onde os alunos 
desenvolverão a criatividade, aprenderão 
mexer com diferentes materiais e técnicas 
enaltecendo as Artes Plásticas e Visuais. 
Oferecemos várias sugestões abaixo.

D) Sobre uma base (MDF, tela ou papel), pintar 
com diferentes materiais uma paisagem (Lápis 
de cor, Giz de cera, Lápis de cor Aquarelado, 
Giz de cera Neon ou Tinta Aquarela).

E) Desenhar no papel craft uma arca, pintar 
com Lápis de cor ou Giz de cera, recortar e 
colar na paisagem.

F) Escolher os animais que serão colocados 
na arca. Com Tinta Plástica fazer a impressão 
dos corpos com digitais e dar acabamento 
com Marcador Permanente.
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Como fazer os bichinhos com as digitais?

• Observe imagens do bichinho que vai fazer. 
• Veja se é possível com a impressão de apenas um dedo fazer 
   o corpo dele ou precisará da impressão de mais dedos.
• Espere secar.
• Com o Marcador Permanente preto faça bico,olhos, rabo, asas, 
   pés, etc.
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Modo de fazer: 
A) Passe uma demão de Base Acrílica para 
artesanato no círculo de MDF.

B) Pinte o fundo (céu, mar, terra) com Big Giz 
de Cera Triangular ou Giz de Cera Neon.

C) Desenhe uma arca no papel craft. Pinte com 
Big Giz de Cera Triangular. Recorte.

D) Coloque porções de Tinta Plástica num 
pratinho plástico (várias cores).

E) Faça o corpinho dos animais imprimindo os 
dedos com Tinta Plástica sobre a base pintada. 
Espere secar.

F) Com Marcador Permanente preto desenhe 
bicos, cristas, patas, olhos, etc.

G) Com Acripel ressalte algumas partes do 
trabalho.

Você vai precisar de:
• Base Acrílica para Artesanato
• Tinta Plástica
• Marcador Permanente
• Giz de Cera Neon
• Big Giz de Cera Triangular
• Acripel
• Big Canetas Hidrográ� cas
• Cola Branca
• Tesoura
• Pincel 054 nº 10
• Papel craft
• Pratinho plástico
• Círculo de MDF

atividade sugerida 01a - Arca de Noé com digitais - MDF
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Modo de fazer: 
A) Rasgue várias formas em papéis coloridos. 
Cole-as sobre papelão.

B) Desenhe no papel craft uma arca. Pinte 
com Big Giz de cera triangular e Big Canetas 
Hidrográ� cas. Recorte. Cole sobre o trabalho.

C) Coloque porções de Tinta Plástica num 
pratinho plástico (várias cores). Faça o corpinho 
dos animais imprimindo sobre o trabalho.

D) Faça os detalhes dos bichinhos com o 
Marcador Permanente preto (orelhas, olhos, 
bicos, pernas, patas, etc).

Você vai precisar de:
• Tinta Plástica
• Big Giz de Cera Triangular
• Marcador Permanente
• Big Canetas Hidrográ� cas
• Cola Branca
• Tesoura
• Papelão
• Papel craft
• Papéis coloridos

atividade sugerida 01b - Arca de Noé com digitais - Papéis



82

Modo de fazer: 
A) Pinte o fundo (céu, chão e mar) com Tinta 
Aquarela.

B) Pinte as bordas da tela com Tempera 
Guache Glitter preta.

C) Desenhe uma arca no papelão. Pinte com 
Big Giz de Cera Triangular. Faça as linhas com 
Marcador Permanente preto. Recorte. Cole 
sobre o fundo pintado.

D) Coloque porções de Tinta Plástica num 
pratinho plástico. Molhe a ponta dos dedos na 
tinta e imprima sobre a base pintada. Espere 
secar.

E) Faça o acabamento com Marcador 
Permanente preto.

Você vai precisar de:
• Tinta Aquarela
• Tinta Plástica
• Big Giz de Cera Triangular
• Marcador Permanente
• Tempera Guache Glitter
• Cola Branca
• Tesoura
• Papelão
• Papel craft
• Tela
• Pincéis 054 nº 06, 08 e 10

atividade sugerida 01c - Arca de Noé com digitais - Aquarela
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Modo de fazer: 
A) Prepare o Papel Machê seguindo as 
instruções da embalagem.

B) Desenhe no pratinho plástico uma arca. 
Modele-a com Papel Machê, espere secar.

C) Modele os casais de animais com Papel 
Machê. Espere secar. Pinte com a Tinta PVA.

D) Cole olhinhos móveis e faça os detalhes 
com Tinta PVA preta ou Marcador Permanente 
preto. Cole cada animalzinho em um mini 
prendedor de roupas, abra-os para colocá-los 
na arca.

E) Cole � o prata e azul na parte inferior para 
representar o mar ou faça as ondas com Papel 
Machê e pinte com Tinta Guache Metallic azul 
e branco.

Você vai precisar de:
• Papel Machê
• PVA Tinta Fosca para Artesanato 
• Marcador Permanente
• Tempera Guache Metallic
• Fio prata e azul
• Cola Branca
• Tesoura
• Pratinho de papelão
• Olhos mágicos
• Prendedores de roupa
• Pincel 054 nº 08

atividade sugerida 02 - Arca de Noé - Papel Machê
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Modo de fazer: 
A) Pinte um pratinho de papelão com PVA  
Tinta Fosca para Artesanato (arco íris). Corte o 
outro pratinho ao meio. Pinte a parte de trás 
do pratinho com PVA Tinta Fosca marrom. 
Com Marcador Permanente preto faça linhas e 
pontos imitando madeira. Cole o meio pratinho 
no prato inteiro conforme mostra a foto.

B) Recorte em E.V.A. vários animais e Noé. Cole 
as partes com Cola de E.V.A. e Isopor. Cole os 
olhinhos móveis. Com Marcador Permanente 
preto e vermelho faça os detalhes de rosto.

C) Recorte no papel Colorido o telhado e corpo 
da arca. Cole no pratinho maior.

D) Recorte em E.V.A. azul as ondas do mar. 
Cole na arca.

E) Cole os animais na arca e os peixinhos nas 
ondas do mar.

Você vai precisar de:
• Cola de E.V.A. e Isopor
• PVA Tinta Fosca para Artesanato
• Marcador Permanente
• Lápis de Cor Aquarelável
• Cola Branca
• Tesoura
• 2 Pratos de papelão
• Olhos mágicos
• Bloco de papel textura visual
• Pincel 054 nº 08
• E.V.A.

atividade sugerida 03 - Arca de Noé Festiva
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Modo de fazer: 
A) Recorte no papelão duas partes do casco 
da arca e uma da parte intermediária. Pinte 
com Tinta Acrílica fosca marrom (dois tons). 
Faça linhas com Marcador Permanente preto 
para imitar madeira (use a régua). Cole a 
parte intermediária entre os dois cascos e os 
barbantes onde os animaizinhos serão colados. 
Cole um casco no outro.

B) Em papelão, corte o telhado da arca e o 
arco íris (2 partes de cada). Pinte o arco íris 
com Tempera Guache. Passe Verniz Acril� x na 
arca e no arco íris.

C) Cole em cada parte do telhado o papel 
Colorido. Cole um barbante grosso entre as 
duas partes do arco íris. Cole os telhados da 
arca e o barbante que vem do arco íris entre as 
duas partes do telhado.

D) Faça os casais de animais com E.V.A. de 
várias cores. Dois machos e duas fêmeas. 
Finalize-os com olhos móveis e Marcador 
Permanente preto. Cole-os nos barbantes 
conforme mostra a foto, uma fêmea de um 
lado e atrás dela outra fêmea, abaixo os dois 
machos. Quando bate o vento os animais 
aparecerão inteiros sempre.

E) Faça o Noé e sua esposa em E.V.A. e cole 
sobre a arca.

F) Pendure a arca num lugar que bata o vento 
levemente. Os bichinhos � carão se movendo 
mas não se enroscarão.

Você vai precisar de:
• Cola de E.V.A. e Isopor
• Tinta Acrílica Fosca
• Marcador Permanente
• Tempera Guache
• Verniz Acril� x
• Tesoura
• Papelão
• Olhos móveis
• Papéis coloridos
• Barbante
• Régua
• Cola quente

atividade sugerida 04 - Móbile
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Modo de fazer: 
A) Recorte as carinhas dos bichinhos (devem 
ter o mesmo diâmetro das tampinhas). Faça os 
detalhes com Marcador Permanente preto e 
vermelho. Cole os olhinhos móveis.

B) Recorte tirinhas de E.V.A. de forma que se 
consiga encapar as tampinhas pela lateral.

C) Pinte xerox de jornal e papel colorido 
com Tempera Guache Metallic (junte verde, 
vermelho e amarelo para conseguir um tom de 
marrom claro).

D) Pinte a tampa da pizza (céu) com as Big 
Canetas Hidrográ� cas (várias cores).

E) Recorte a arca nos papéis pintados (xerox de 
jornal e Textura Visual 03). Cole sobre a tampa 
de pizza. Faça os acabamentos com Marcador 
Permanente preto.

F) Cole os bichinhos (casais) sobre a arca.

Você vai precisar de:
• Cola de E.V.A. e Isopor
• Tempera Guache Metallic
• Marcador Permanente
• Big Canetas Hidrográ� cas
• Cola Branca
• Tesoura
• Tampa de pizza
• Olhos mágicos
• Papel colorido
• Pincel 054 nº 08
• Tampinhas de garrafa

atividade sugerida 05 - Bichinhos nas tampinhas de garrafas
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Modo de fazer: 
A) Aplique com Pincel ou rolinho de espuma 
uma � na camada de Cola Permanente sobre o 
papel cartão. Deixe secar por 20 minutos. Fixe 
por dentro da camiseta.
Obs. 01: O papel cartão com a Cola Permanente 
poderá ser utilizado várias vezes.
Obs. 02: Não aplicar diretamente no tecido 
pois pode causar manchas.

B) Coloque uma folha de carbono sobre a 
camiseta e a folha com o desenho “A Pomba da 
Paz” de Picasso sobre o carbono. Risque sobre 
o desenho, transferindo-o para a camiseta. Tire 
a folha com o desenho e a folha de carbono.

C) Refaça as linhas do desenho com Tinta 
Acripuff. Espere secar por 24 horas. Para 
expandir use o secador de cabelos ou ferro de 
passar do lado avesso da pintura.

Você vai precisar de:
• Tinta Acripuff
• Cola Permanente
• Papel cartão
• Desenho da “Pomba da Paz” de   
   Picasso
• Folha de carbono
• Camiseta
• Secador de cabelos

atividade sugerida 06 - Pomba da paz
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Modo de fazer: 
A) Recorte as bordas da tampa de pizza. Cole 
cartolina branca sobre a tampa de pizza.

B) Desenhe a “Pomba da Paz” de Picasso 
sobre a cartolina branca.

C) Recorte a juta com 3cm a mais de cada lado 
da tampa de pizza. Encape-a � xando as sobras 
com � ta adesiva. Cole papel Color Set por trás 
para dar acabamento.

D) Com Acricor Cola Relevo Brilliant preta 
desenhe a “Pomba da Paz”.
Obs: A juta é cheia de espaços (buraquinhos) 
e o desenho que está na cartolina � ca bem 
visível, portanto � ca fácil desenhar a “Pomba 
da Paz” ou qualquer outro desenho.

E) Faça contorno com a Acricor deixando 
0,5cm de distância da borda para dentro da 
tampa de pizza para dar acabamento.

Você vai precisar de:
• Acricor Cola Relevo Brilliant
• Cola Branca
• Cartolina branca
• Juta
• Fita adesiva
• Camiseta
• Tampa de pizza
• Papel Color Set
• Tesoura

atividade sugerida 07 - Pomba da paz na juta
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Modo de fazer: 
A) Corte o pratinho de papelão ao meio (casco 
da arca). Corte a parte superior da arca e dobre 
dos lados. Cole essa parte e o casco na placa 
de MDF.

B) Pinte o MDF de azul claro (céu) e azul mais 
forte (mar). Cole a arca.

C) Passe linhas de cola quente. Pinte com 
Tinta PVA marrom.

D) Faça os bichinhos nos gar� nhos de 
madeira. Cole olhos móveis e faça os detalhes 
com Pincel bem � ninho ou palito de churrasco.

E) Coloque os bichinhos na arca.

Você vai precisar de:
• PVA Tinta Fosca
• Tinta Confetti
• Cola Branca
• Base retangular de MDF
• Pincel 054 nº 08
• Pincel bem � ninho ou palito de 
   churrasco
• Cola quente
• Pratinho de papelão
• Gar� nhos de madeira
• Olhos móveis

atividade sugerida 08 - Arca de Noé Papel Machê
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O multiculturalismo é a  convivência pací� ca de várias 
culturas  em um mesmo ambiente. Também pode ser chamado 
de multiculturalidade ou pluralismo cultural, e é um conceito da 
sociologia aplicado aos estudos em ciências sociais. A ideia de 
um grupo multicultural pressupõe que os grupos culturais estariam 
cada vez mais interligados, em função do crescente contato que 
as culturas têm entre si e a quase inexistência de grupos isolados. 

O Multiculturalismo no Brasil é diretamente associado ao 
processo migratório desde a chegada dos portugueses em 1500. 
Internacionalmente o Brasil é conhecido por ser um dos países 
que melhor recebe seus visitantes, tentando adequar-se para 
receber bem as culturas alheias sem deixar de lado os costumes 
locais. A diversidade étnica dos próprios brasileiros é outra forte 
característica multicultural. As diferentes cores de pele, os diversos 
costumes compartilhados, a liberdade de credo religioso, tudo isso 
faz parte do conjunto multicultural.

Os projetos “Somos todos diferentes, mas somos todos iguais”, 
“Cultura Afro-brasileira” e “Danças Populares Regionais” tratam 
desse assunto de maneira leve mas ao mesmo tempo repleta de 
re� exões e sugestões que farão com que, você professor, tenha 
embasamento para trabalhar com seus alunos diferentes atividades 
de forma lúdica e prazerosa, levando-os a adquirir conhecimentos 
e valores.

Sala de aula, um encontro multicultural de identidades.
Ivaneide Henrique
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Este tema a princípio parece algo contraditório 
e confuso, porém já sabemos que não é, pois 
essa a� rmação é totalmente verdadeira e 
possível.  

“Todos os seres humanos nascem livres e 
iguais em dignidade e em direitos”. 

Temos uma diversidade enorme existente 
no mundo de pessoas, costumes, línguas, 

crenças, culturas, tradições, personalidades 
e estilos. Vivemos com as diferenças 
diariamente. 

Na verdade, por trás de toda a “diferença” 
estão as semelhanças que nos tornam 
iguais. 

Somos todos seres pensantes, criativos e 
re� exivos em processo de desenvolvimento 
e de transformação diariamente. 
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Podemos sim ser diferentes por fora, mas, naquilo que nos torna semelhantes, 
somos iguais. Devemos nos respeitar, independente de qualquer coisa, por mais 
que nossos semelhantes sejam diferentes de nós, pois esse é o princípio do ser 
humano. 

Portanto, devemos entender que etnia se trata de um grupo de mesma origem, 
língua e cultura, enquanto que raça implica em diferenças biológicas entre as 
etnias.

Esse é um bom momento para introduzirmos a questão dos direitos humanos, 
sobre a diversidade do mundo. É um trabalho de valorização do indivíduo que 
será sólido para sempre em qualquer aspecto.

Nas duas obras abaixo “Operários” – 1933 – Tarsila do Amaral e “Todos somos 
um – Etnias” – 2016 – Eduardo Kobra, os artistas mostram brasileiros com 
diferentes formatos de rostos, cores de pele, cores de cabelos, descendência, etc. 

Elas são ótimas referências para que possamos trabalhar com os alunos sobre 
esse tema.
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Objetivos:
A) Valorizar e conscientizar os alunos dos direitos e 
deveres de cada ser humano;

B) Instigar, estimular os alunos e comunidade escolar a 
respeitar seus semelhantes, conhecer e entender seus 
direitos e deveres através do estudo da Declaração 
Universal dos Direitos Humanos/ Direito das Crianças;
Conduzir e incentivar os alunos a construírem sua 
identidade pessoal;

C) Orientar e incentivar os alunos a valorizar e respeitar 
a diversidade;

D) Explorar e reconhecer valores humanos como: 
amor, igualdade, cidadania, solidariedade gênero e 
raça, identidade pessoal, respeito aos idosos, aos 
de� cientes, ter boas atitudes, entre outros;

E) Valorizar e conhecer diversas expressões artísticas 
que tratam do tema através das músicas, textos, 
vídeos, documentários, histórias e artes visuais através 
das obras. Conversar sobre essas vivências que 
acontecem no dia a dia das pessoas.

F) Expressar-se plasticamente com diferentes materiais 
e técnicas.
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Desenvolvimento: 
A) Na Educação Infantil comece mostrando os livrinhos que tratam 
do tema. Sugestão abaixo:

B) Músicas infantis – O álbum “Toquinho e convidados” traz inúmeras 
canções que tratam dos Direitos das Crianças. 

C) Para o Ensino Fundamental II e Ensino Médio, sugerimos as 
músicas:
- “Ser diferente é normal” cantada por Gilberto Gil.
- “Normal é ser diferente” – Jair Oliveira.
- “Respeito às diferenças” – Eleni Freire Carvalho.
- “Diversidade” – Lenine.
- Sugerimos também o hino: “We are the world”. 

D)Mostre aos alunos a obra de Tarsila do Amaral “Operários”- 1933 
e a obra “Todos somos um - Etnias” - 2016 de Eduardo Kobra. 
Depois de observarem por um tempo converse com os alunos sobre 
as impressões que tiveram, os temas abordados, as semelhantes e 
diferenças que perceberam nelas que tem mais de 80 anos entre a 
concepção de uma e da outra. Facilita muito, fazer a análise formal de 
cada obra, depois, a interpretativa.
Peça que pesquisem outras obras dos artistas, a vida deles e se 
repetem o tema, características, cores, etc.

E)Para o Ensino Médio, especi� camente, trabalhe com o videoclipe 
“Manifestação” realizado por vários artistas.

F) Finalmente chega o momento de se expressarem através das Artes 
Visuais, unindo todo o conhecimento sobre a diversidade e respeito 
ao próximo; 

G) Ao � nal, coloque todos os trabalhos um ao lado do outro e faça 
uma avaliação oral com os alunos.

“Flicts” - Conta a história de uma cor “diferente” 
que não consegue se “encaixar” no arco-íris, 
nas bandeiras... lugar nenhum. No desenrolar da 
história “Flicts” vai percebendo que não tem a 
força do vermelho, a imensidão do amarelo, nem a 
paz do azul, mas que tem o próprio valor.

“Tudo bem ser diferente” – Essa 
obra aborda assuntos como 
adoção, separação, defi ciência 
e preconceito racial de maneira 
bem divertida.

“Minha família é colorida” – Angelo tem um 
irmão de cabelos lisos, outro de cabelos 
crespos, a mãe tem pele branca, a avó é negra... 
Aos poucos, Ângelo começa a entender que 
essas diferenças estão nas nossas raízes.
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Modo de fazer: 
A) Risque o desenho do balão no papel para 
desenho e no cartão Paraná. Recorte-os e cole 
um sobre o outro. 

B) Desenhe os rostos e palavras. Contorne 
tudo com o Marcador Permanente preto.

C) Pinte os rostos e cabelos usando o Giz de 
Cera Multicultural. Para detalhes pequenos use 
o Lápis de Cor.

D) Passe Acripel nas � ores, laços, pena e colar 
para criar um relevo transparente.

E) Amarre a � tinha. Monte um painel.

Você vai precisar de:
• Papel para desenho 180g
• Cartão Paraná
• Giz de Cera Multicultural
• Lápis de cor
• Marcador Permanente
• Acripel
• Cola Branca
• Tesoura Escolar
• Lápis Gra� te
• Borracha
• Fitinha de cetim branca

atividade sugerida 01 - Bexigas da Paz
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Modo de fazer: 
A) Desenhe o retrato escolhido e pinte-o com 
Giz de Cera Multicultural. Roupas e detalhes 
pinte com Giz Triangular ou Giz Neon.

B) Passe o Guache Fantasia nas roupas para 
enfeitar.

C) Contorne � ores e laços com Acricor cristal.

D) Use Acripel nos óculos para ter efeito 
vitri� cado.

E) Cole os desenhos nas folhas coloridas e 
depois sobre o papelão. Recorte.

F) Com a Big Hidrográ� ca preta faça uma linha 
tracejada ao redor da folha branca criando 
outra moldura.

G) Recorte corações. Escreva palavras ou 
parte das músicas que usaram como tema.

Você vai precisar de:
• Papel para desenho 180g A3
• Papel colorido A3
• Caixas de papelão
• Giz de Cera Triangular
• Giz de Cera Neon
• Giz de Cera Multicultural
• Tempera Guache Fantasia Glitter
• Tempera Guache Fantasia Metallic
• Tinta Confetti
• Acripel
• Acricor Cola Relevo Glitter
• Big Hidrográ� ca
• Cola Branca

atividade sugerida 02 - Painel Diversidade
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Modo de fazer: 
A) Depois de trabalhar retrato peça que 
desenhem uma pessoa.

B) Para a pele e cabelo use Giz Multicultural.

C) Roupas e detalhes com Giz de Cera.

D) Recorte a � gura.

E) Junte as cartolinas ou papel craft e desenhe 
a fachada da escola. Pinte com Giz de Cera.

F) Cole os retratos montando o painel usando a 
pintura “Operários” de Tarsila do Amaral como 
referência.

Você vai precisar de:
• Papel para desenho 180g
• Papel craft ou cartolina
• Giz de Cera
• Giz de Cera Multicultural
• Lápis de Cor
• Tesoura Escolar
• Caixas de papelão
• Cola Branca

atividade sugerida 03 - Banner
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Modo de fazer: 
A) Converse sobre a letra da música da sua 
preferência, citada nas sugestões conforme a 
faixa etária;

B) Desenhe duas crianças na caixa de pizza. 
Contorne-as com a canetinha preta e pinte-as 
com lápis de cor.

C) Aponte alguns lápis, jogue as raspas no 
papel e pinte o fundo do desenho esfregando 
essas raspas com o dedo.

D) Recorte uma tira no sul� te. Escreva. uma 
frase sobre a música trabalhada (ou livro, 
direitos das crianças...)

E) Cole as beiradas da tira nos palitos de 
churrasco, ajeite sobre o desenho e cole os 
palitos.

F) Desenhe � orzinhas, pinte-as e passe Acripel.

Você vai precisar de:
• Caixa de pizza
• Retalho de papel sul� te
• Canetinha Hidrográ� ca
• 2 Palitos de churrasco
• Lápis de Cor
• Acripel
• Lápis Gra� te 
• Borracha
• Cola Branca

atividade sugerida 04 - Dupla com faixa
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Modo de fazer: 
A) Recorte as abas da caixa de pizza. Com um 
palito de sorvete passe uma camada de pasta 
de modelagem para deixar a área com textura.

B) Pinte com Tempera Guache azul e verde 
dando formas aos oceanos e continentes 
formando o mundo.

C) Desenhe crianças de diferentes etnias 
com suas roupas típicas. Contorne-as com o 
marcador permanente e pinte-as com lápis de 
cor.

D) Cole os desenhos no cartão Paraná e 
recorte-os deixando uma margem.

E) Pinte os pregadores de madeira em cores 
variadas.

F) Cole as � guras nos pregadores e passe o 
Verniz Acrílico Brilhante em tudo.

Você vai precisar de:
• Caixa de pizza
• Papel para desenho 180g
• Retalhos de cartão Paraná ou 
   papelão � no
• Marcador Permanente
• Lápis de Cor
• Pasta de modelagem
• Tempera Guache 
• Verniz Acrílico Brilhante
• Cola Branca
• Tesoura Escolar
• Pregadores de roupa

atividade sugerida 05 - Crianças abraçando o mundo
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Modo de fazer: 
A) Passe uma demão de Primer nos potes 
plásticos. Espere secar bem e passe uma 
segunda demão.

B) Misture o marrom, bege, amarelo, branco 
para conseguir diversos tons de pele. Pinte os 
potes.

C) Com Marcador Permanente preto desenhe 
olhos e bocas. Pinte as bocas em tons de rosa 
e vermelho e os olhos em preto, azul, verde e 
marrom.

D) Recorte tirinhas de E.V.A. e cole formando os 
cabelos. Complemente com lenços, bandanas, 
bonés, � ores, conforme a caracterização que 
escolheu.

Você vai precisar de:
• Potes plásticos de tamanhos variados
• Primer
• PVA Tinta Fosca
• Marcador Permanente
• Pincéis 054 nº 6, 10 e 14
• Retalhos de tecido
• Retalhos de E.V.A. ou Lã
• Verniz Acrílico Brilhante
• Cola Branca
• Flores
• Botões
• Tesoura

atividade sugerida 06 - Rostos com sucata
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Modo de fazer: 
A) Pegue uma bolinha de Massa Cerâmica e 
com ajuda de um rolinho vá abrindo até � car 
com 0,5cm. Com uma tampa recorte o círculo. 
Faça isso em diversos tamanhos. Deixe secar 
bem.

B) Misture as cores para conseguir variados 
tons de pele. Pinte cada círculo com uma cor 
diferente.

C) Use o Giz de Cera Multicultural para fazer os 
cabelos em cores diferentes também. Coloque 
óculos, pintura corporal, sardas,  detalhes que 
mostrem diferentes tipos de pessoas.

D) Passe uma leve demão de Verniz Acril� x 
Semibrilho.

E) Complemente com lacinhos, botões e olhos 
móveis.

Você vai precisar de:
• Massa Cerâmica
• PVA Tinta Fosca
• Marcador Permanente
• Pincéis 054 nº 8 e 14
• Giz de Cera Multicultural
• Lacinhos
• Botões
• Cola Branca
• Acripel
• Verniz Acril� x Semibrilho

atividade sugerida 07 - Rostos em cerâmica
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Modo de fazer: 
A) Recorte o fundo do potinho plástico (espaço 
para colocar o dedo para manusear o dedoche).

B) Espete pedaços de palito de churrasco para 
os braços e cabeça. Prenda com � ta crepe. 
Faça uma bolinha de jornal e prenda fazendo 
a cabeça.

C) Prepare o Papel Machê como indicado na 
embalagem.

D) Cubra a estrutura de potinho/palitos com o 
papel machê modelando cabelo, roupa, laço, 
etc.

E) Depois de bem seco pinte cada boneco 
com uma cor de pele diferente, caracterize os 
variados tipos de cabelo, cor de olhos, estatura, 
modo de vestir, etc. Use o guache fantasia para 
enfeitar as roupas e complemente com a Acricor 
fazendo pontinhos, tracejado, � orzinhas.

F) Passe Verniz Acrílico Fosco onde não foi 
usado o Tempera Guache Fantasia.

Você vai precisar de:
• Papel Machê
• Potinhos Plásticos
• Tempera Guache
• Tempera Guache Fantasia Metallic
• Tempera Guache Fantasia Glitter
• Verniz Acrílico Fosco
• Pincéis 054 nº 4 e 8
• Fita crepe
• Jornal
• Palitos de churrasco
• Olhos móveis

atividade sugerida 08 - Rodinha de Dedoches
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No dia 20 de novembro é celebrado o 
Dia da Consciência Negra, essa data foi 
instituída para re� exão e conscientização 
sobre as di� culdades que os negros 
passam na sociedade brasileira. 

A escolha da data faz referência à 
morte de Zumbi, líder do Quilombo dos 
Palmares, que era situado na região 
nordeste do Brasil onde hoje é o estado 
de Alagoas.

O Quilombo dos Palmares abrigava 
escravos fugitivos que não suportavam 
os maus tratos e castigos de seus 
feitores.

Infelizmente, a escravidão faz parte 
da história do Brasil, e é importante 
contextualizarmos para que nossos 
alunos entendam essa história de 
injustiças e dores causadas pela 
escravidão. 

Falar sobre questões de preconceito 
e maneiras de extingui-las ajudará a 
tornar a sociedade 
melhor para as futuras 
gerações.
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A história dos negros brasileiros 
não pode ser aprendida 
separadamente da história e 
culturas dos povos africanos, 
por isso estudamos a cultura 
afro-brasileira. Pois, apesar de 
serem trazidos como escravos 
para o Brasil, os negros africanos 
trouxeram muito de sua cultura 
e houve um sincretismo que 
in� uenciou bastante o Brasil que 
conhecemos hoje em todos os 
âmbitos, como por exemplo, as 
danças, festividades, religiões, 
músicas, lendas, alimentos entre 
outros.

Essa multiculturalidade e diversi-
dade é tão presente em nosso 
país que a lei 11.645/2008, 
estabelece o ensino da História e 
cultura afro-brasileira na rede de 
ensino e muitos artistas retrataram 
em suas telas esse tema.
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Desenvolvimento: 
A) Uma das possibilidades de iniciar esse tema é trabalhar com os 
alunos questões que mostram que todos somos iguais independente de 
raça, cor, religião etc. Deixe que eles expressem suas opiniões sobre o 
assunto.

B) Peça uma pesquisa de palavras e alimentos que fazem parte do 
nosso dia a dia e que são in� uência da cultura africana. Montem um 
painel com as palavras ou imagens trazidas pelos alunos.

C)  Existem palavras e lendas africanas muito interessantes que 
manifestam um espírito colaborativo entre os alunos. Um exemplo é a 
palavra Ubuntu que exprime a consciência da relação entre o indivíduo 
e a comunidade. É, ao mesmo tempo, um conceito moral, uma � loso� a 
e um modo de viver que se opõe ao narcisismo e ao individualismo 
tão comuns em nossa sociedade ocidental capitalista. Enquanto a ideia 
europeia sobre a natureza humana baseia-se na ideia de liberdade, de 
que os indivíduos têm o poder da livre escolha, a ideia africana do ubuntu 
repousa sobre a ideia da comunidade, de que pessoas dependem de 
outras pessoas para serem pessoas.

Objetivos:
A) Enfatizar e valorizar as 
raízes africanas na sociedade 
brasileira, aprimorar o 
conhecimento na história, nas 
experiências culturais e sociais 
afro-brasileiras e africanas, 
através de contos, lendas e 
expressões plásticas. 
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D) Algumas sugestões de livros para contar a história da 
cultura afro-brasileira são: Histórias Africanas para Contar 
e Recontar. Rogério Andrade Barbosa, Ed. Do Brasil; O 
que você sabe sobre a África? Alberto da Costa e Silva, 
Petronilha B. Gonçalves e Silva, Ed. Nova Fronteira; A 
semente que veio da África. Heloisa Pires Lima, Georges 
Gneka, Mário Lemos.

E) Apresente grandes nomes da música e escritores 
negros: Pixinguinha, Heitor dos prazeres, Clementina de 
Jesus, Cartola, o escritor Machado de Assis entre outros. 
Coloque exemplos de músicas desses artistas e leia 
trechos da literatura para os alunos.

F) Mostre obras de artistas brasileiros que provocam 
re� exões sobre o tema Cultura Afro-brasileira. Por exemplo: 
O Lavrador de Café, Candido Portinari; Mestiço, Tarsila 
do Amaral; A Negra, Anita Malfatti; Re� exos e Costuras, 
Rosana Paulino; Mulheres, Di Cavalcanti; A Mulata, Di 
Cavalcanti.

G) Proponha atividades plásticas sobre o tema de maneira 
que o aluno manipule diferentes materiais. Pode ser uma 
releitura ou uma criação própria que remeta ao tema.

H) Prepare uma exposição com os trabalhos e proporcione 
um momento de re� exão e análise do que foi aprendido. 
O professor deve mediar a conversa para que assuntos 
como a importância da colaboração, a maneira como 
enxergamos o outro, racismo e bullying sejam abordados 
e os alunos tenham consciência de que somos todos 
igualmente importantes e necessitamos uns dos outros 
para viver.
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Modo de fazer: 
A)  Pinte o MDF com PVA Tinta Fosca para 
Artesanato preta.

B) Desenhe o contorno do rosto e detalhes na 
folha branca. Pinte com Tinta Aquarela.

C) Desenhe um semicírculo em outra folha 
branca e pinte estampas e gra� smos com a 
Tinta Aquarela. 

D) Recorte e cole o rosto e o semicírculo sobre 
o MDF.

E) Recorte pequenos círculos no papel 
texturizado e cole no MDF onde � ca o cabelo.

F) Posicione o Stencil no MDF como preferir e 
dê batidinhas sobre ele com broxinha e pouca 
carga de tinta fosca para artesanato amarelo 
ouro e laranja.

G) Utilize a Cola Branca para � xar os botões.

H) Aplique a Acricor relevo sobre a roupa e 
cabelo.

I) Aplique a tinta Acripel incolor sobre os olhos 
e boca. Aguarde secar.

Você vai precisar de:
• Placa de MDF 23x32cm
• Tinta Aquarela
• PVA Tinta Fosca para Artesanato
• Pincel 057 nº 6
• Broxinha n° 000
• Stencil Flores 3005 nº 1225
• Acricor Cola Relevo Metallic
• Acricor Cola Relevo Glitter
• Acricor Cola Relevo Brilliant
• Acripel
• Cola Branca 
• Tesoura 
• Lápis 
• Régua 30cm
• Folhas de papel branco 180g
• Folha de papel textura criativa 
• Botões coloridos

atividade sugerida 01 - Rosto com Aquarela
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Modo de fazer: 
A) Pinte o MDF com a Tinta Aquarela formando 
um degradê de cores quentes.

B) Desenhe o contorno do rosto e detalhes 
na folha ecocores branca e pinte com o Giz de 
Cera Multicultural.

C) Desenhe um semicírculo em outra folha 
branca e pinte linhas, estampas e gra� smos 
com a Tinta Aquarela.

D) Recorte e cole o rosto e o semicírculo sobre 
o MDF.

E) Recorte o papel colorido preta para fazer o 
cabelo e cole sobre o MDF.

F) Posicione o stencil no MDF como preferir e 
dê batidinhas sobre ele com broxinha e pouca 
carga de Tinta Aquarela preta.

G) Faça os brincos e detalhes sobre a roupa 
com Acricor relevo.

H) Aplique Acripel sobre os olhos e a boca. 
Aguarde secar. 

Você vai precisar de:
• Placa de MDF 23x32cm
• Giz de Cera Multicultural
• Tinta Aquarela
• Pincel 057 n° 6
• Broxinha n° 000
• Stencil Bolinhas 3007 n° 1220 e  
   Zebra 3002 n° 1178
• Acricor Cola Relevo Glitter
• Acricor Cola Relevo Brilliant
• Acripel
• Cola Branca
• Tesoura
• Lápis
• Régua 30cm
• Papel colorido

atividade sugerida 02 - Rosto com giz multicultural
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Modo de fazer: 
A) Pinte a paisagem de fundo na tela com o 
Giz de Cera.

B) Amarre o tecido ou crepom preto formando 
a boneca e reserve.

C) Recorte o Tecido de algodão cru no tamanho 
adequado para vestir a boneca. Utilize as 
canetinhas Acrilpen para desenhar e pintar a 
estampa da roupa.

D) Vista a boneca e cole na Tela.

E) Aplique Dimensional 3D Glitter onde desejar 
relevo e brilho. 

Você vai precisar de:
• Acrilpen
• Giz de Cera
• Dimensional 3D Glitter 
• Tesoura
• Cola Branca
• Retalhos de tecido de algodão cru
• Retalhos de malha, TNT ou papel
   crepom preto
• Tela

atividade sugerida 03 - Boneca Abayomi
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Modo de fazer: 
A) Pense em formatos adequados para fazer o 
carimbo, risque no papelão.

B) Recorte o mesmo desenho do papelão 
umas três ou quatro vezes.

C) Cole as camadas de recortes iguais uns 
sobre os outros para dar altura ao carimbo.

D) Passe tinta no carimbo e vire sobre a 
sacola fazendo uma leve pressão, depois 
levante. Repita algumas vezes para formar uma 
sequência.

E) Adicione linhas e detalhes com a Acrilpen.

F) Passe a Tinta para Tecido sobre algumas 
partes da estampa para acrescentar brilho.

G) Finalize fazendo traços e detalhes com a 
dimensional.

Você vai precisar de:
• Tinta para Tecido 
• Cola Branca
• Tesoura
• Pincel 054 nº 12
• Acrilpen
• Tinta para Tecido Glitter
• Dimensional 3D Glitter
• Papelão 
• Sacola de tecido de algodão cru

atividade sugerida 04 - Sacola com Carimbos
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Modo de fazer: 
A) Modele a mini máscara já fazendo o furo 
por onde passará o barbante depois de pronta.

B) Aguarde secagem total e depois utilize uma 
lixa � na para tirar qualquer imperfeição e deixar 
a peça lisinha.

C) Pinte com as cores que desejar. Utilize o 
cabo do Pincel ou ponta de palito de churrasco 
para fazer os pequenos pingos formando 
bolinhas.

D) Passe o barbante pelo furo deixado no 
início.

Você vai precisar de:
• Massa Cerâmica
• Tinta Acrílica Fosca
• Pincel 057 nº 10
• Barbante colorido

atividade sugerida 05 - Colares mini máscaras
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Modo de fazer: 
A) Faça o desenho do contorno da máscara 
no papelão e os detalhes de olhos, boca, etc.

B) Recorte os olhos para que � quem vazados. 
Sobreponha alguns recortes de papelão para 
dar um efeito 3D. Cole todas as partes.

C) Pinte a máscara com a Tinta Acrílica Fosca. 
Aguarde secar.

D) Aplique a Tinta Confetti sobre alguns 
lugares.

E) Contorne com Caneta Permanente preta de 
ponta grossa.

Você vai precisar de:
• Tinta Acrílica Fosca
• Tinta Metal Colors 
• Caneta Permanente
• Tesoura
• Cola Branca
• Tinta Confetti
• Pincel 057 nº 14

atividade sugerida 06 - Máscaras

Opcional: Cole penas, pedrarias e miçangas.
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A arte é um conceito que deriva do vocábulo 
latino ars e que se refere às criações do homem 
e expressam a sua visão sensível do mundo 
através da utilização de recursos sonoros, 
linguísticos e plásticos. 

Já a palavra popular indica algo pertencente ou 
relativo ao povo. Entre os seus signi� cados, o 
termo menciona aquilo que resulta da população 
e aquilo que abrange a maioria das pessoas. 
Pode ser aquilo que o povo cria ou consome.

No Brasil, o termo “dança popular” é atribuído 
a danças que são passadas de geração em 
geração e formam a nossa cultura. 

Essas danças sofreram in� uências de 
imigrantes que no passado vieram para 
nosso país e, portanto, não são iguais em 
todas as regiões. Diferenciam-se pelos 
ritmos, cores, vestes e coreogra� as. 

A dança pode envolver o movimento, a 
música, o canto e até a dramatização, por 
isso é uma expressão cultural tão rica e 
plural. 

Algumas danças são apresentadas em 
comemorações e festividades religiosas 
como as festas juninas mas não se limitam 
a esses tipos de eventos. 



Alguns exemplos de danças regionais são:

Centro-oeste – Catira, Siriri e Cururu;
Nordeste – Baião, Xote, Forró, Axé e Frevo;
Norte – Carimbó, Marujada, Camaleão e Dança do Boi Bumbá;
Sudeste – Funk, samba e hip hop;
Sul – Pau de Fitas, Kandango, Chula, Milonga, Balainha entre outras.

Em Pernambuco, por exemplo, uma das 
danças mais populares é o Frevo. Essa 
palavra surgiu da pronuncia “frever”, 
que signi� cava fervura, efervescência, 
agitação. Valdemar de Oliveira comenta 
que “foi de fato, no Recife dos � ns do 
século XIX, começos do XX, que a 
música foi aparecendo, conduzindo a 

dança, ou a dança foi tomando corpo, sugerindo 
a música. É impossível distinguir bem: se o Frevo, 
que é a música, trouxe o Passo ou se o Passo, que 
é a dança, trouxe o Frevo. As duas coisas foram 
se inspirando uma na outra e completaram-se”. 
Existem alguns passos diferentes dessa dança 
com nomes bem interessantes, como por exemplo, 
locomotiva, fogareiro, dobradiça, tesoura e outros.
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Pandeiro, Heitor dos Prazeres.

Sambistas, Heitor dos Prazeres.

Existem ainda danças com nomes bem diferentes: a Catira, o Siriri, o 
Cururu são exemplos de danças típicas da região centro-oeste. Essas 
danças folclóricas podem lembrar brincadeiras indígenas, outras 
são cantadas ou somente tocadas onde violeiros disputam versos e 
repentes e ainda existem as que são danças coletivas.

Marcando gerações e nosso folclore, as danças são muito importantes 
na cultura brasileira e diversos artistas as retrataram em suas obras, 
pintando e esculpindo essas festividades, ritmos e danças, alguns 
deles são:  Antônio Poteiro, J. Borges, Heitor dos Prazeres, Vitalino 
Pereira dos Santos, Waldomiro de Deus, entre outros. 

Outra dança tradicional presente nas regiões 
norte e nordeste é o Boi Bumba meu Boi. Essa 
dança está inserida na lista de Patrimônio Cultural 
do Brasil pelo Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional (IPHAN).

No dia 30 de junho é comemorado o dia nacional 
do Boi Bumbá. Essa dança se originou em uma 
lenda européia, na tradição luso-ibérica do século 
XVI, e foi trazida pelos colonizadores portugueses 
para o  Brasil.

Já o Samba é uma dança popular com ritmo criado 
pela fusão das culturas africana e brasileira, trazido 
pelos escravos africanos. No início teve um certo 
preconceito devido às suas origens mas depois se 
popularizou e hoje, se manifesta em todo o território 
nacional com algumas diferenças de estilo de dança, 
instrumentos e ritmos da melodia. A origem da palavra 
“samba” gera controvérsia mas provavelmente provém 
do termo africano “semba” que signi� ca umbigada. 

Bumba-meu-boi, Xilogravuras de J. Borges

Festival Folclórico de Parintins

Inicialmente, a lenda foi inspirada nas antigas comédias 
populares italianas e inglesas mas no Brasil foi modi� cada 
pois incluiu aspectos das culturas africana e indígena.
Existem diferentes versões dessa lenda que inspirou a 
dança mas em todas o boi é o personagem principal e o 
cerne da história é um milagre. 

A festa do Bumba é alegre, multicolorida e envolve diversos 
intrumentos como violão, pandeiro, triângulo, zabumba, 
matraca etc com o ritmo predominante da toada. 



117

Desenvolvimento: 
A) A professora pode iniciar a atividade 
sobre danças perguntando para os 
alunos quais são os ritmos e músicas 
que eles gostam de ouvir.

B) Coloque algumas músicas para que 
os alunos dancem livremente, utilizando 
o corpo para se expressarem. Tente 
apresentar ritmos diferentes para que 
percebam que a coreogra� a muda de 
acordo com o ritmo, batidas e sons.

C) Depois estabeleçam o signi� cado 
para dança, cultura, regional.

D) Divida a sala em grupos e dê uma 
região para cada grupo. Peça que 
pesquisem sobre as danças, músicas e 
vestuário típicos de cada uma delas e 
tragam informações para a sala.

Objetivos:
A) Valorizar a arte e a cultura popular 
brasileira através do conhecimento de 
danças regionais e obras cujas temáticas 
englobam as festividades, danças e 
expressões musicais do povo brasileiro.

E) Apresente obras de artistas que mostraram 
essas danças e festividades em suas obras 
através da pintura, xilogravura, escultura, 
colagem.

F) Agora, escolham algumas obras e/ ou danças 
para reler plasticamente.

G) Monte uma exposição com os trabalhos, 
onde haja música típica tocando, e se possível, 
exemplos de roupas típicas dessas danças 
feitas pelos alunos com tecido, papéis etc. ou 
imagens.

H)Deixe que os próprios alunos apresentem 
no dia da exposição o que aprenderam. Para 
enriquecer a � nalização do projeto, os alunos 
podem apresentar essas danças vestidos a 
caráter no dia da exposição dos trabalhos. 
Assim, os visitantes poderão apreciar e se juntar 
aos ritmos e sons numa divertida dança coletiva.
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Modo de fazer: 
A) Riscar a Tela com o lápis criando um 
desenho sobre o Frevo.

B) Pintar a tela usando o Pincel e a Tempera 
Guache bem aguada (aquarelada).

C) Riscar e recortar as roupas e a sombrinha 
no papel  texturizado e colar na Tela.

D) Aplicar a Tinta Confetti sobre a Tela para 
um efeito brilhante.

E) Aplicar traços � nos de Acricor preto 
formando o cabo da sombrinha e detalhes do 
chão.

F) Aplicar Acricor Relevo Glitter na barra da 
calça do dançarino, em alguns detalhes das 
roupas e na sombrinha imitando as � tas.

Você vai precisar de:
• Tela
• Tempera Guache
• Pincel Acrilex 051 nº 12
• Tinta Confetti 
• Acricor Relevo Brilliant 
• Acricor Relevo Glitter 
• Cola Branca
• Tesoura 
• Papéis lisos e estampados
• Lápis

atividade sugerida 01 - Tela colagem frevo
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Modo de fazer: 
A) Após apresentar a história e algumas 
imagens de obras que retratam a história do 
Boi Bumbá, peça que os alunos desenhem na 
folha.

B) Aproveite a oportunidade para explicar e 
mostrar o que são texturas visuais e estampas. 
Fale também sobre os tipos de linhas: reta, 
curva, diagonal, quebrada entre outras.

C) Peça que utilizem o conhecimento 
adquirido, pinte o desenho com Lápis de Cor 
e Canetinhas, criando estampas e texturas 
visuais variadas.

Você vai precisar de:
• Lápis 
• Borracha
• Lapis de Cor
• Canetinhas Hidrográ� cas
• Folhas para desenho 180g

atividade sugerida 02 - Desenhos do Boi Bumbá
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Modo de fazer: 
A) Aplique a base acrílica sobre o MDF com o 
Pincel e  deixe secar. 

B) Pinte o círculo de MDF com a tinta Acrylic 
Colors Verde.

C) Corte o Rolo de papel toalha para deixá-lo 
de tamanho proporcional ao MDF. Pinte o rolo 
com a tinta marrom.

D) Cole o rolo no centro do MDF com a Cola 
Branca.

E) Enrole as � tas de cetim no rolo e cole 
deixando as pontas que os personagens 
irão segurar soltas, aproveite e cole as � ores 
arti� ciais também.

F) Modele os personagens com o biscuit, 
passando cola branca entre as partes (pernas, 
sapatos, cabeça, pescoço, chapéu etc) 
enquanto ainda estão úmidas.

G) Posicione os personagens no círculo de 
MDF e cole com a Cola Branca ainda úmidos.

H) Modele � ores e espalhe pelo “chão” 
colando-as. Aplique Acricor no miolo das � ores 
e faça outras � ores pelo chão utilizando o bico 
aplicador.

Você vai precisar de:
• Círculo de MDF
• Biscuit
• Acricor Relevo Brilliant 
• Tinta Acrylic Colors 
• Base Acrílica
• Pincel 057 nº 16
• Caneta Permanente
• Fita de cetim
• Flores de tecido
• Cola Branca
• Rolo de papel toalha

atividade sugerida 03 - Pau de fita
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Modo de fazer: 
A) Cole um círculo em uma das extremidades 
do rolo de papel alumínio vazio utilizando a � ta 
crepe. Coloque os grãos de arroz dentro do rolo 
e tampe a outra extremidade da mesma forma. 
Repasse a � ta crepe por cima e na beirada para 
que � que bem presa.

B) Enrole o barbante ao redor do rolo. Passe 
cola no barbante para � xá-lo e aguarde secar.

C) Risque o rolo com o lápis fazendo o desenho 
que desejar para enfeitar o seu instrumento.

D) Pinte todas as partes, inclusive as pontas 
que estão com a � ta crepe.

E) Depois de seco, passe a tinta confetti sobre 
o rolo.

F) Conte para as crianças a história do Pau de 
Chuva e incentive-os a fazer outros instrumentos 
com sucata, por exemplo, chocalhos, pandeiros 
entre outros. 

Você vai precisar de:
• Tinta PVA Fosca para Artesanato
• Tinta Confetti
• Pincel 057 nº 08
• Pincel 057 nº 14
• Cola Branca
• Lápis
• Tesoura
• Rolo de papel alumínio
• Fita crepe
• Punhado de grãos de arroz
• Barbante
• 2 círculos de papel

atividade sugerida 04 - Pau de Chuva
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Modo de fazer: 
A) Recorte as abas da bandeja de isopor 
deixando apenas a parte lisa central.

B) Risque o desenho sobre o isopor afundando 
a ponta do lápis ou da caneta tomando cuidado 
para não perfurar até o outro lado. 

C) Passe a Tinta Guache sobre toda a 
superfície desenhada e em seguida, com a 
tinta ainda úmida, vire sobre uma folha de papel 
pressionando o verso do isopor.

D) Puxe o isopor. O desenho � cará estampado 
no papel. É possível repetir esse processo várias 
vezes, trocando as cores das tintas. Importante: 
O desenho sempre sairá espelhado, ou seja, o 
inverso do isopor, por isso evite fazer números 
e letras.

E) Também é possível, após estampar o papel, 
decorar com Cola Glitter ou Acricor, conforme 
um dos modelos sugeridos.

F) Outra possibilidade, é trabalhar cordéis com 
os alunos em um trabalho interdisciplinar de 
Arte e Português. O professor de Arte explicará 
sobre o que é Xilogravura e sua adaptação: 
isogravura. E o Professor de Português 
explicará sobre versos, rimas etc. Assim, os 
alunos poderão criar versos e depois fazer a 
isogravura ilustrando seu próprio cordel.

Você vai precisar de:
• Bandejinha de isopor
• Lápis ou Caneta
• Tinta Guache 
• Tesoura Escolar
• Pincel 057 nº 16

atividade sugerida 05 -  Isogravura de Samba

Sugestão: Expor os 
cordéis num varal 
como são exibidos 
originalmente.
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Modo de fazer: 
A) Recorte um retângulo de juta de acordo com 
o tamanho do painel que deseja fazer. Deixe 
uns 3cm a mais em cada lateral para des� ar.

B) Após des� ar, pincele a Termolina Leitosa 
em toda a juta. Deixe secar.

C) Cole a madeira na parte superior do painel, 
fazendo uma alça com a própria juta para 
pendurar.

D) Recorte os retalhos de tecido em forma de 
casinha, fogueira, bandeirinhas e vá colando 
com a Cola Pano sobre o painel.

E) Para fazer os personagens dançarinos, 
utilize o barbante grosso dando nós e enrole 
retalhos de tecido nos bonequinhos. Cole tudo 
com a Cola Pano sobre o painel. O rosto dos 
bonequinhos também é feito com retalhos de 
tecido enroladinhos e colados.

F) Faça a boca e olhos dos dançarinos com a 
caneta Acrilpen.

Você vai precisar de:
• Cola Pano
• Termolina Leitosa
• Pincel 054 nº 16
• Acrilpen 
• Tesoura
• Retalho de tecidos
• Juta
• Barbante grosso
• Pedaço de madeira

atividade sugerida 06 -  Painel Decorativo com dança
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Com o passar dos séculos, muitos artistas e suas obras de arte se 
destacaram na história e cativaram milhares de pessoas por todo o 
mundo. Muitas delas são até hoje alvo de discussões e re� exões sobre 
seus verdadeiros signi� cados. Inclusive, as obras e os artistas são itens 
de questões de provas realizadas pelo mundo. De algumas, é possível 
captar a essência do artista e a sua real intenção. Outras são eternos 
enigmas para seus admiradores. 

Obra de arte pode ser de� nida como uma criação humana com objetivo 
simbólico, belo ou de representação de um conceito determinado. Como 
exemplos podemos citar: esculturas, pinturas, poemas, arquitetura, � lme, 
música, artefato decorativo, etc.

Nos projetos “Encontro com o passado”, “Poéticas sobre as quatro 
estações – Giuseppe Arcimboldo e outros artistas”, “O mundo 
mágico de Kandinsky” e “Fazendo Arte com as fl ores”, procuramos 
sugerir atividades contextualizadas para serem trabalhadas em sala de 
aula de forma que ampliem o conhecimento da arte e ao mesmo tempo 
proporcionem re� exão, desenvolvimento da criatividade e manuseio de 
diferentes materiais.

A arte diz o indizível, exprime o inexprimível e traduz o intraduzível.
Leonardo da Vinci
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A arte surgiu com os primórdios da 
humanidade, se revelou com suas 
primeiras ações, principalmente através 
de seu trabalho, condição necessária para 
sua sobrevivência, em que o homem utiliza 
a natureza transformando-a. 
sua sobrevivência, em que o homem utiliza 

Podemos dizer que a arte surgiu junto com 
o homem, pois ela é a manifestação mais 
profunda do intelecto e da alma humana. A arte 
é responsável por transmitir emoções e por 
imortalizar fatos, pessoas, épocas e histórias.
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As pinturas rupestres, também caracterizavam essas 
primeiras formas de ação, demonstrando que o homem da 
caverna, naquele tempo, já se interessava em se expressar 
de maneira diferente (FISCHER, 1983). No período Pré-
Histórico, os homens utilizavam a arte rupestre para gravar 
nas paredes das cavernas fatos marcantes da existência.

Cada sociedade apresenta variados estilos de fazer arte, 
pois cada uma apresenta seus próprios valores, sejam eles 
morais, religiosos e artísticos, cada região tem sua cultura e 
portanto, a arte se manifestou de acordo com elas. 

A arte se desenvolveu e evoluiu ao mesmo tempo em que 
o homem teve acesso a novos tipos de matérias-primas. 
O principal é sabermos que a arte, desde seus primórdios, 
teve a função de informar, encantar e expressar sentimentos 
e visões de mundo. Ela também, ao longo, dos séculos, 
registrou a história da humanidade. Esse tema vem nos dar 
uma manifestação da diversidade da expressão humana.

Prestando atenção na arte da humanidade, a partir da arte 
moderna, o homem se expressa dependendo da sua cultura, 
da sua experiência de vida, da sua etnia, do movimento 
histórico que está inserido, demonstrando assim a cada 

época um estilo artístico, uma 
expressão diferente.

Voltando à Arte Rupestre, 
por exemplo, vemos uma 
expressão, um traçado muito 
parecido em qualquer parte 
do mundo e se compararmos 
uma com a outra irão aparecer 
pequenas diferenças de estilos 
e quase nada de diferença de 
técnicas. 
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É uma arte sem grandes 
contrastes entre uma 
manifestação e outra, o 
que mostra que o motivo 
do homem em pintar nas 
cavernas era simplesmente 
por sobrevivência, uma 
vez que todos os atos 
deste povo eram movidos 
a instintos, o pintar era 
apenas uma necessidade.

A arte rupestre não tinha pretensão de demonstrar técnica, 
estilo ou algo do tipo, somente registrar o seu dia a dia. Em 
contrapartida os artistas dos tempos modernos demonstram 
que tem suas razões próprias para fazer determinada obra. 
Colocam por exemplo seus sentimentos e manifestações 
próprias, que tem como objetivo atingir um nicho especí� co. 
Dessa forma surgem estilos e técnicas dentro de uma mesma 
época. 

Na arte moderna, podemos encontrar 
certa “evolução”, se é que assim 
podemos dizer, sem ter uma ideia 
positivista, já que é possível perceber 
uma grande variedade de produções no 
mesmo período histórico.

Entretanto a arte rupestre assemelha-se à 
arte moderna/contemporânea em um ponto 
importante: sua essência. Ambas têm um 
motivo nato do ser humano para existir: a 
comunicação. 

Mesmo os motivos para essa comunicação 
acontecer serem diversos, dependendo do 
período analisado - como sobrevivência, 
posição política, sentimentos, inovações 
técnicas, etc -  ela é válida e no fundo surge 
do instinto de se expressar. Ou seja, o objetivo 
dessas manifestações/obras são diferentes 
entre si, mas no geral todas surgem do 
sentimento mais instintivo do homem. 

Esses trabalhos, portanto, tem como intenção 
escancarar essas diferenças notáveis entre a 
manifestação do homem pré histórico e as 
obras do atual; mas também propõe uma 
re� exão sobre a semelhança entre os dois: 
nossa necessidade de expressão.
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O Grito, Edvard Munch.

Abaporu, Tarsila do Amaral.

Desenvolvimento:
A) Escolha um dos livros na próxima página 
e mostre aos seus alunos. Se tiver os três, 
divida a sala em 3 turmas e cada uma irá 
manusear, folhear, observar e dizer o que 
está vendo nas obras a medida que os anos 
vão se passando e os movimentos artísticos 
vão acontecendo. Dizer o que vai mudando 
em relação aos traços, as bases, as cores, as 
formas, etc.

B) Dependendo da faixa etária escolha um 
� lme, rode para toda a sala e depois que 
terminar, converse com seus alunos sobre a 
mensagem e as imagens que ele apresentou. 
Que conclusões tiraram. O que é semelhante? 
O que é diferente?

• Arte rupestre: imagens do � lme:
- “Era do Gelo”
- "Pinturas Rupestres”

• Tarsila do Amaral foi uma das mais 
importantes pintoras brasileiras do movimento 
modernista: Tarsila do Amaral - Obra e Vida 
da Pintora

• Picasso e o Cubismo / Artes - Tópicos 
abordados: 
- Biogra� a de Pablo Picasso
- Sua trajetória aprendendo as artes 
- Cubismo e arte moderna
- Guerra civil espanhola 

C) Depois de conversarem sobre todos os 
movimentos artísticos, peça que foquem na 
Arte Rupestre e Arte Moderna e se expressem 
criativamente fazendo a própria arte 
englobando os dois temas na mesma obra.

D) Com os trabalhos prontos, faça uma 
rodada de conversa onde as crianças vão 
dizer como aconteceu todo o processo, o que 
aprenderam, quais as di� culdades, facilidades. 
Quais materiais usaram, etc. 

Objetivos:
A) Pesquisar a Arte Rupestre e a Arte 
Moderna, compará-las. Observar 
semelhanças e diferenças entre elas (cores, 
traços, bases de pintura, formas usadas, 
texturas, etc).

B) Expressar-se criativamente sobre uma 
base os dois temas ao mesmo tempo: 
Rupestre e Moderno.
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“História da Arte para Crianças” 
Autor: Lenita Miranda de Figueiredo
Editora: Pioneira  
Descrição: História da arte para crianças’ apresenta os 
caminhos da Arte, desde a Idade da Pedra até a Atualidade. 
Em 40.000 anos de Arte, são contados fatos dramáticos, 
pitorescos e, até mesmo cômicos no Humanismo e na História, 
para entreter e divertir. Ao resgatar a história das grandes obras 
de arte por meio de um enredo vivido por duas crianças, esta 
obra viaja pelas diversas culturas do mundo, reconhecendo a 
importância da Arte na vida, na história e no desenvolvimento 
dos povos.  

“Livro De Arte Para Crianças: 
Uma Introdução A Pinturas Famosas” 
Autor: Rosie Dickins  
Descrição: As 30 obras de arte mais conhecidas e mais 
admiradas do mundo foram escolhidas para esta fascinante 
introdução à arte. Neste livro, você pode encontrar diversos 
fatos sobre os artistas e suas vidas, e explicações de como 
criaram suas obras, a � m de auxiliar a compreensão do que é a 
arte e por que as pessoas acreditam que ela é tão importante. 
Há ainda indicações de websites nos quais é possível encontrar 
muitas outras pinturas e jogos de arte, e criar a sua própria obra 
artística on-line.

“História da Arte para Crianças” 
Autor: Lenita Miranda de Figueiredo 
Editora: Formato
Descrição:  História da arte para crianças leva os leitores aos 
fascinantes caminhos da Arte, desde a Idade da Pedra até 
a Atualidade. Em 40.000 anos de Arte, são contados fatos 
dramáticos, pitorescos e, até mesmo, cômicos, no Humanismo 
e na História, para entreter e divertir. Ao resgatar a história das 
grandes obras de arte por meio de um inusitado enredo vivido 
por duas crianças, esta obra viaja pelas diversas culturas do 
mundo, reconhecendo a importância da Arte na vida, na história 
e no desenvolvimento dos povos. Uma oportunidade imperdível 
de apresentar a beleza da Arte às crianças!
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Modo de fazer: 
A) Passe a Textura Snow neve na parte exterior 
da cabaça e na borda da frente usando o palito 
de sorvete.

B) Pinte mesclando todas as cores para deixar 
com aparência de terra. A parte interna deixe 
mais claro.

C) Com Giz de Cera preto faça desenhos 
rupestres.

D) Pedreco: Modele a Massa Biscuit cor de 
pele formando um tubo. Modele um círculo 
para a cabeça. Espete um pedaço de palito de 
dente e prenda a cabeça no corpo. Use cola 
branca pra � xar bem.

E) Modele os braços de Biscuit sobre palitos 
de dentes e espete no corpo � xando com cola 
branca. Os pés são no formato de coxinhas e 
colados na base.

F) Abra um pedaço de Massa para Biscuit 
laranja, coloque bolinhas de massa preta e abra 
com rolinho ou garrafa. Recorte no formato da 
túnica, coloque no corpo e modele usando cola 
para � xar.

G) Cabelos são modelados em palitos no 
formato de uma coxinha longa. Espete na 
cabeça � xando com cola branca.

H) Olhos são duas bolinhas pretas. Afunde a 
massa com cabo de Pincel, passe cola e � xe 
os olhos. Mesmo processo com nariz.

I) Com a massa marrom modele a madeira que 
será colada na mão e no chão.

J) Use preto para modelar ossinhos e cole-os 
pela caverna.

K) Gravetos amontoados formarão a fogueira.

Você vai precisar de:
• Meia cabaça
• Textura Snow - Neve
• PVA Fosca para Artesanato
• Massa para Biscuit 
• Giz de Cera
• Cola Branca
• Pincel 054 nº 16
• Palito de sorvete
• Palito de dente
• Gravetos

atividade sugerida 01 - Pedreco
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Modo de fazer: 
A) Dobre uma parte do pratinho para formar a 
base.

B) Prepare o Papel Machê conforme indicado 
na embalagem.

C) Aplique a massa de Papel Machê aos 
poucos sobre o pratinho e vá modelando. 
Acrescente mais na base para � car em pé.

D) Depois de bem seco passe uma demão 
de Tempera Guache bege (misture marrom e 
branco). Na segunda demão deixe partes com 
o marrom  mais em destaque. Dê pequenas 
batidas com as cerdas do Pincel usando laranja 
e amarelo.

E) Pinte os animais com marrom, vermelho e 
preto.

F) Passe o Verniz em toda superfície.

G) Modele o Abaporu com a Massinha de 
Modelar e cole-o no pratinho.

Você vai precisar de:
• Pratinho de papelão
• Papel Machê
• Massinha de Modelar
• Tempera Guache
• Pincel 058 nº 06
• Pincel 054 nº 16
• Cola Branca
• Verniz Acrílico Fosco

atividade sugerida 02 - Rupestre e modenismo
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Modo de fazer: 
A)  Coloque o papel cartão preparado com a 
Cola Permanente dentro da sacola. O tecido 
� cará esticado, � rme e evitará que a tinta passe 
para o verso.

B) Faça o desenho da caverna, parte do céu, 
� gura da obra “ O Grito”, animais e pessoas 
representando uma caçada.

C) Pinte a área clara da parede usando Pincel 
053 nº 14 e a cor areia. Com Pincel menor faça 
mesclado com chocolate, cerâmica e areia.

D) Parte superior com amarelo gema e 
cerâmica. Parte azul com Pincel 061 nº 12 e as 
linhas brancas com nº 4. 

E) Na � gura use preto e cinza. Para a pele 
prepare amarelo, areia e cerâmica. Detalhe dos 
olhos, boca e contornos use Acrilpen preta.

F) Figuras dos animais e das pessoas use 
Acrilpen marrom.

Você vai precisar de:
• Sacola de algodão
• Tinta para Tecido
• Acrilpen
• Tempera Guache
• Pincéis 061 nº 04 e 12
• Pincéis 053 nº 08 e 14
• Papel cartão preparado com Cola 
   Permanente
• Lápis Gra� te

atividade sugerida 03 - Rupestre e expressionismo



134

Modo de fazer: 
A) Faça uma abertura em curva na parte do 
fundo da caixa e outra retangular na lateral 
superior onde � cará o palito para movimentar o 
boi. Coloque � ta crepe nas dobras para � rmar 
bem, o papel machê cobrirá tudo depois.

B) Modele um boi com jornal. Use palitos nas 
pernas, nos chifres e � rme tudo com � ta crepe. 
Papel Machê exige sempre uma estrutura inicial 
para ser aplicado. Espete o palito de churrasco 
nas costas do boi.

C) Prepare o Papel Machê conforme instruções 
da embalagem.

D) Aplique na caixa em camadas e vá 
modelando, use palito, régua, tampa de caneta 
para criar as texturas.

E) Mesmo processo para modelar o boi. Não 
use camadas grossas do Papel Machê, faça 
sempre uma estrutura, um recheio de jornal, 
� xe bem com � ta crepe e aplique camadas de 
1,5cm no máximo.

F) Pinte a caixa/caverna/teatro com marrom 
claro e faça manchas com marrom mais escuro. 
Cole o papel cortiça fechando o fundo da caixa. 
Pinte animais na cortiça para parecer o fundo 
da caverna.

G) Pinte o boi de preto. A capa pinte com azul 
neon. Enfeite o boi com pontinhos brancos e 
a capa com pontinhos e � ores com as cores 
neon usando o palito de dente.

H) Passe na capa uma demão de Tinta Confetti 
e na caverna o verniz acrílico fosco.

Você vai precisar de:
• Caixa de sapato
• Jornal
• Fita crepe
• Papel Machê
• Tempera Guache
• Tempera Guache Neon
• Tinta Confetti
• Folha de cortiça
• Palito de dente
• Palito de churrasco
• Pincéis 054 nº 6 e 14
• Cola Branca
• Verniz Acrílico Fosco

atividade sugerida 04 - Rupestre e Naif
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Modo de fazer: 
A) Recorte o cartão Paraná com as mãos para 
� car com as bordas bem irregulares.

B) Desenhe um boi e divida em partes deixando 
geometrizado como na arte cubista.

C) Ao fundo desenhe animais nas 
características simples da arte rupestre.

D) Contorne os desenhos com a Big 
Hidrográ� ca preta.

E) Pinte o fundo com marrom, preto, caramelo 
e chocolate.

F) Cada parte do boi pinte com marrom, 
caramelo, chocolate, castanho claro, salmão 
bebê, amarelo, areia.

G) Passe uma leve camada do Verniz Spray 
Acril� x.

Você vai precisar de:
• Caixa de papelão
• Cartão Paraná
• Giz de Cera
• Giz de Cera Multicultural
• Big Hidrográ� ca
• Acril� x Fosco
• Borracha
• Lápis Gra� te

atividade sugerida 05 - Rupestre e cubismo
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Modo de fazer: 
A) Separe um pedaço de massa e vá abrindo 
sobre um E.V.A. com ajuda de rolinho ou uma 
garrafa, deixe com 1cm de espessura.

B) Use um pratinho de modelo e recorte com 
ajuda do palito. Alise com o dedo.

C) Coloque um pouco de cada cor das tintas 
numa bandeja de isopor. Molhe a esponja na 
cor mais clara e dê batidas leves na placa. Com 
a mesma esponja molhe em outra cor e dê 
outras batidas. Repita o processo com todas 
as cores deixando partes mais claras e outras 
escuras.

D) Desenhe dois animais frente a frente. Abaixo 
deles algumas frutas.

E) Pinte as frutas com lápis de cor misturando 
cores, usando luz e sombra, da forma mais 
realista possível.

F) Contorne os animais com Lápis de Cor.

G) Passe uma demão de verniz spray Acril� x 
fosco.

Você vai precisar de:
• Massa Cerâmica
• PVA Tinta Fosca 
• Lápis de Cor
• Esponja � na
• Palito de sorvete
• Acril� x Fosco
• Borracha
• Lápis Gra� te
• Pedaço de esponja grossa
• Bandeja de isopor

atividade sugerida 06 - Rupestre e realismo
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Modo de fazer: 
A) Misture a pasta de modelagem com um 
pouco de areia para criar uma textura áspera.

B) Espalhe essa mistura por sobre toda Tela, 
inclusive as laterais, usando palito de sorvete. 
Deixe uma camada de uns 0,3mm.

C) Desenhe as � guras rupestres com o palito 
de churrasco tirando a massa nesse desenho.

D) Deixe secar bem e pinte com a esponja 
grossa misturando as cores para destacar 
ainda mais a textura.

E) Nos desenhos que � caram mais baixos 
preencha com a Acricor preta.

F) Modele os pássaros com Massa para 
Biscuit. Cole-os na Tela com Cola Branca.

Você vai precisar de:
• Tela
• Pasta de Modelagem
• Areia
• Tempera Guache 
• Massa para Biscuit
• Acricor Cola Relevo Brilliant
• Cola Branca
• Palito de churrasco
• Palito de sorvete
• Esponja grossa
• Bandeja de isopor

atividade sugerida 07 - Rupestre e contemporâneo
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Modo de fazer: 
A) Faça o desenho da caverna, animais e vaso.

B) Pinte o fundo azul mesclando azul e branco 
da Tinta Aquarela.

C) Parede da caverna misture marrom, 
amarelo, laranja, branco. Para ter tons claros 
use mais água no Pincel com a Tinta Aquarela.

D) Contorno dos animais e da caverna faça 
com Lápis Aquarelável.

E) Pinte o vaso e galhos das � ores com Lápis 
Aquarelável.

F) Faça pontos grandes em marrom usando 
Acripuff para o miolo dos girassóis.

G) As pétalas com linhas em amarelo.

H) Espere secagem de 24h. e então passe o 
ferro de passar no verso da tela ou um secador 
de cabelo bem quente na frente do desenho 
para estufar a Acripuff.

Você vai precisar de:
• Tela
• Tinta Aquarela
• Lápis Aquarelável
• Acripuff
• Pincéis 056 nº 6 e 12
• Lápis Gra� te
• Ferro de passar roupas ou 
   secador de cabelos

atividade sugerida 08 - Rupestre e impressionismo
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Modo de fazer: 
A) Mexa bem a tinta com palito de sorvete 
antes de usar. Coloque pequenas quantidades 
de marrom, amarelo, laranja e branco na 
bandeja. Pinte todo o fundo mesclando as 
cores com leves batidas da esponja.

B) Espere secar e com os Pincéis faça os 
círculos coloridos.

C) Recorte o desenho de uma mão, coloque 
sobre o fundo na parte de cima e pinte com 
leves batidas de esponja. Mude a posição da 
mão e a cor e repita o processo até completar 
o espaço.

D) Com Pincel e cor marrom pinte os animais.

E) Use o cabo do Pincel e palito de dente para 
fazer os pontinhos.

F) Depois de 24h. coloque a caneca no forno 
caseiro, frio, ligue em 150° e deixe por 30 
minutos. Desligue e deixe esfriar sem abrir o 
forno. Isso vai � xar a tinta e a caneca poderá 
ser usada e lavada sem perder a tinta.

Você vai precisar de:
• Caneca de porcelana
• Tinta Vitro 150°
• Pincéis 056 nº 0, 4 e 8
• Palito de dente
• Palitos de sorvete
• Esponja � na
• Bandeja de isopor

atividade sugerida 09 - Rupestre e contemporâneo
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POÉT ICAS SOBRE AS QUATRO ESTAÇÕES

Sabemos que de três em três meses ocorrem as mudanças 
de estação que transformam a paisagem e o clima terrestre. 
Cada estação tem características próprias e mostram a 
importância dos ciclos para o bom funcionamento do todo. As 
quatro estações é um tema bem amplo e que permite trabalhar 
muito bem a interdisciplinaridade em sala de aula. Mas o que 
destacamos aqui foi a maneira que cada artista observou e 
retratou as estações com suas poéticas próprias, percepção e 
sentimento do entorno em que estavam inseridos.
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Primavera e Verão, 1563. Outono e Inverno, 1573.
Giuseppe Arcimboldo.

Mas não foi somente Arcimboldo que observou a natureza e recriou as 
estações de forma diferente. Na história da arte, muitos artistas pintaram, 
esculpiram, desenharam e fotografaram as estações do ano por diversos 

ângulos e pontos de vista.

Não à toa, citamos primeiramente o artista italiano 
Giuseppe Arcimboldo (1523 – 1593), que fez parte 
do Movimento Artístico chamado MANEIRISMO. 

Esse movimento como o próprio nome diz, revelava 
a maneira de cada artista se expressar através de 
suas obras, promovendo capricho nos detalhes e 
uma tendência para a estilização que fazia com 
que se afastassem da rigidez das regras clássicas. 

Arcimboldo, pintou a série “As Quatro Estações” 
de maneira inusitada, utilizando frutas, legumes e 
� ores para compor � sionomias humanas em cada 
estação do ano.

Observem ao lado que ele preservou as 
características correspondentes a cada estação 
em suas telas, ou seja, na primavera utilizou � ores, 
no outono folhas secas e frutas e assim por diante.

Dentro de cada época e estilo, a primavera, o 
verão, o outono e o inverno serviram de inspiração 
para impressionistas, modernistas e até artistas 
contemporâneos. Alguns exemplos são: Beatriz 
Milhazes com as telas em grandes dimensões sobre as 
Quatro Estações,  Hendrick Avercamp com as cenas 
de inverno, e Joaquín Sorolla com as cenas típicas 
de verão, Claude Monet e o seus jardins � oridos que 
remetem a primavera, Karla Gerard com suas obras naif 
que demonstram coloridamente as estações do ano,  
Alfred Sisley e suas paisagens calmas e tranquilas, e 
o contemporâneo Philip Haas que releu em forma de 
esculturas gigantes as obras de Arcimboldo.

Claro que existem muitos outros artistas e obras que poderíamos citar e 
que lindamente expressariam de maneira poética as sensações e cores 
das estações mas vamos nos ater a essas sugestões de pesquisa no 

momento para ampliação de repertório visual e observação dos detalhes 
de cada uma delas.

Beatriz Milhazes
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Objetivos: 
a)  Valorizar as diferentes linguagens da arte 
através das quatro estações do ano. Mostrar que 
é possível trabalhar de maneira colaborativa e 
interdisciplinar utilizando diversas abordagens 
sobre um mesmo tema proporcionando uma 
aprendizagem signi� cativa para os alunos.

Desenvolvimento:
A) Para ampliação do repertório visual, 
apresentar as obras de Giuseppe Arcimboldo 
(Milão, 1527 – 1593) e outras obras cujos 
artistas tenham interpretado as estações do 
ano. 

B) Explicar para os alunos o que são 
cores quentes e frias e pedir que os alunos 
identi� quem essas cores nas estações do ano.

C)  Junto com a matéria de Ciências, investigar 
características próprias de cada estação. Por 
exemplo: Estação das � ores, estação das 
frutas, do frio e do calor. 

D)  Ampliar o assunto para a importância de 
uma alimentação saudável, rica em frutas, 
verduras e legumes. 

E) Outras sugestões interdisciplinares para 
trabalhar esse tema em sala de aula são: 
Música (Antonio Vivaldi e as Quatro Estações); 
Geogra� a e/ou Ciências (Aquecimento global, 
hemisférios, trópicos, características climáticas 
de cada estação, entre outros).

F) Agora chegou o momento de expressão 
plástica, onde os alunos escolherão uma 
ou mais estações para reler, criar, esculpir, 
desenhar ou pintar. 

G) Para � nalizar, apresente as obras criadas 
e promova um bate papo informal -  pode até 
ser num piquenique com frutas da estação 
- para avaliar o que os alunos entenderam e 
apreenderam sobre tudo o que foi trabalhado 
e exposto.
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Modo de fazer: 
A) Modele as peças de Biscuit de acordo com 
a estação desejada. Flores para primavera, sol 
e mar para o verão, neve e � guras que lembram 
o frio para o inverno, frutas e folhas secas para 
o outono. 

B) Utilize palitos de sorvete, palitos de dente, 
gar� nhos e faquinhas plásticas para marcar o 
Biscuit e criar texturas sobre a massa. Corte 
com a tesoura no formato desejado.

C) Passe Cola Branca entre as partes e peças 
do Biscuit enquanto for modelando para não 
soltarem quando estiver seco. Se necessário, 
coloque palitos de sorvete transpassados entre 
as partes.

D) Prepare o chapéu amarrando palha ou � ta 
de cetim em toda sua volta.

E) Cole as peças modeladas de Biscuit 
no chapéu enquanto ele ainda está úmido. 
Lembre-se de não exagerar na quantidade de 
peças por causa do peso.

F) Acrescente Acricor e Tinta Confetti em 
algumas partes das peças modeladas.

G) Utilize os chapéus para tirar fotos das 
crianças e fazer brincadeiras sobre as estações 
do ano. Monte uma exposição fotográ� ca.

Você vai precisar de:
• Chapéu de palha
• Massa para Biscuit
• Acricor Cola Relevo Brilliant
• Acricor Cola Relevo Metálica
• Tinta Confetti
• Pincel 057 nº 06
• Cola Branca
• Palito de sorvete
• Palito de dente
• Palha e � ta de cetim

atividade sugerida 01 - Chapéu das estações

do ano. Monte uma exposição fotográ� ca.
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Modo de fazer: 
A) Junte algumas folhas de jornal e vá 
amassando dando o formato da fruta ou vegetal 
desejado. Prenda com � ta crepe.

B) Deixe a fruta bem � rme para não amassar 
facilmente e cubra tudo com a � ta crepe.

C) Faça uma mistura de uma parte de cola 
branca para meia de água.

D) Passe essa mistura de cola sobre a fruta e 
vá colando pedaços de papel toalha até cobrir 
toda a peça. Repita o processo mais duas 
vezes depois de intervalos de secagem.

E) Agora que a fruta está bem � rme, passe uma 
demão de base acrílica branca. Aguarde secar.

F) Pinte a fruta com a cor correta. 

G) Prepare uma exposição com cestos de 
vime ou madeira, juta e chita lembrando uma 
banca de feira.

Você vai precisar de:
• Tinta Acrílica Fosca
• Pincel 054 nº 16
• Cola Branca
• Base Acrílica
• Folhas de jornal ou revista
• Fita crepe
• Papel toalha

atividade sugerida 02  - Frutas e vegetais com papietagem
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Sugestão: Fazer as outras estações do ano.

Modo de fazer: 
A) Risque o fundo da Tela com a paisagem 
desejada utilizando o lápis e a régua.

B) Pinte o fundo da Tela – céu, chão, árvore 
e algumas � ores feitas com círculos coloridos 
sobrepostos.

C) Modele o Biscuit para fazer as casinhas, 
gramado, moitas e algumas � ores também 
com círculos sobrepostos.

D) Utilize a ponta de Tesoura para texturizar a 
Massa de Biscuit em algumas partes e também 
para cortar o Biscuit dando o formato desejado.

E) Com o Biscuit ainda úmido, cole as peças 
na tela.

F) Faça detalhes com pontinhos e linhas � nas 
com a Acricor sobre a tela.

Você vai precisar de:
• Tela
• Tinta Acrílica Fosca 
• Pincel 057 nº 6
• Pincel 056 nº 0
• Massa para Biscuit
• Acricor Cola Relevo Metallic
• Acricor Cola Relevo Glitter
• Acricor Brilhante 
• Cola Branca
• Tesoura 
• Lápis 
• Régua

atividade sugerida 03 - Tela Primaveril
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Modo de fazer: 
A) Aplique o Primer sobre todo o círculo 
galvanizado utilizando a buchinha macia com 
pequenas batidinhas, sem arrastar.

B) Depois de seco, pinte a paisagem de fundo 
com mar, ilha e céu com a tinta acrílica. Sem 
fazer os detalhes arquitetônicos nem barcos. 
Importante, certi� que-se que o furinho para 
pendurar esteja na posição correta virado para 
cima.

C) Na folha de papel faça os desenhos do 
farol, barquinhos, igrejinhas, casinhas, árvores 
e moitas em tamanho proporcional ao da 
paisagem pintada anteriormente.

D) Contorne os desenhos com Marcador 
Permanente preto – ponta grossa.

E) Pinte os desenhos com o Giz de Cera Neon 
com glitter.

F) Recorte os desenhos e cole sobre a 
paisagem feita no galvanizado.

G) Passe a Tinta Confetti em algumas partes 
sobre a pintura da paisagem e sobre os recortes 
de papel.

Você vai precisar de:
• Círculo galvanizado com furo 
   para pendurar
• Primer Acrilex
• Pincel 057 nº 16
• Tinta Acrílica Brilhante
• Tinta Confetti 
• Giz de Cera Neon com Glitter 
• Acripel
• Caneta Permanente
• Tesoura Escolar
• Cola Branca
• Lápis
• Régua
• Buchinha macia e crespa
• Papel Branco 180g

atividade sugerida 04 - Quadrinho galvanizado

Sugestões: Nessa atividade 
utilizamos como inspiração a obra 
O Farol, de Anita Malfatti. Inicie a 
conversa sobre o que é um farol, onde 
se localiza e qual sua função. Mostre 
imagens de faróis espalhados pelo 
Brasil, trabalhe a interdisciplinaridade 
com geografi a e história. Depois 
mostre a obra de Anita e, se possível, 
a foto original do farol em que ela 
se inspirou para observarem as 
semelhanças. Peça que os alunos 
se inspirem em um ou mais faróis 
brasileiros para fazerem o desenho 
da atividade. Também podem fazer 
um desafi o diferente, simplifi cando 
e geometrizando as formas da 
arquitetura. O professor ainda pode 
aproveitar a mesma técnica e sugerir 
outras obras que lembrem o verão, 
por exemplo, algumas pinturas de 
Gustavo Rosa com o tema Praia.
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Modo de fazer: 
A) Coloque a fruta ou vegetal real diante dos 
olhos para observação. Atenção: é importante 
observar cada detalhe do que se vê e não fazer 
o que se imagina.

B) Desenhe o formato e contorno com o 
próprio lápis de cor para não deixar marcas de 
lápis gra� te. 

C) Comece a pintura, observando qual é a 
cor de fundo e depois vá sobrepondo outras 
cores até chegar na cor original da fruta. 
Normalmente, a fruta ou vegetal tem mais 
de uma cor. Por exemplo, uma maçã que 
normalmente seria considerada vermelha ou 
verde, tem na verdade um fundo amarelado e 
por cima desse é que vem o vermelho e verde.

D) Tente mostrar inclusive as manchas e 
imperfeições da fruta ou vegetal que estiver 
observando. 

E) Depois aplique Acripel sobre o desenho 
para dar um efeito 3D.

Você vai precisar de:
• Lápis de Cor 36 cores
• Acripel
• Folha de papel branca 180g
• Borracha
• Fruta ou vegetal real

atividade sugerida 05 - Desenho de observação - Outono
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Modo de fazer: 
A) Pinte o céu e o chão com a Tinta Aquarela 
utilizando o Pincel que já vem com a tinta.

B) Misture a PVA Tinta Fosca para Artesanato 
com água, deixando bem líquida. Pingue na 
folha e assopre com o canudo. A tinta vai 
dispersando e formando as árvores secas 
típicas do inverno.

C) Aplique a Acricor branca na folha formando 
o Boneco de Neve, os � ocos caindo e a neve 
do chão.

D) Utilize as outras cores de Acricor para fazer 
os olhos, o gorro, o cachecol e os botões no 
Boneco de Neve.

E) Utilize a Dimensional para fazer a cenoura 
no lugar do nariz do Boneco.

F) Pinte os braços do Boneco de Neve com 
a mesma PVA Tinta Fosca para Artesanato 
Chocolate utilizada anteriormente.

Você vai precisar de:
• Tinta Aquarela 
• PVA Tinta Fosca para Artesanato
• Acricor Cola Relevo Brilliant 
• Acricor Cola Relevo Glitter 
• Dimensional 3D Glitter
• Canudo
• Folha de papel branca 180g

atividade sugerida 06 - Paisagem de Inverno

Sugestão: Você também pode substituir a Acricor 
por tinta Acripuff. Nesse caso, espere a secagem 
conforme instruções da embalagem e depois passe 
o ferro no verso da folha sobre um tecido macio.
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Modo de fazer: 
A) Pinte o meio da placa de preto e a borda de 
vermelho.

B) Risque um gabarito com contornos 
formando um rosto com silueta de frutas e 
vegetais. Passe a Tinta Acrílica Brilhante branca 
sobre as linhas com o Pincel � ninho.

C) Utilize o cabo do Pincel para pingar bolinhas 
de outras cores de tinta sobre a borda e o meio 
do gabarito.

D) Misture o Papel Machê conforme instruções 
da embalagem e modele peças para que que 
caibam nos espaços do gabarito. Faça algumas 
a mais para poder variar a montagem depois.

E) Após secagem do Papel Machê, pinte as 
peças imitando frutas, � ores, folhas e vegetais. 

F) Brinque com a montagem variando as peças 
e criando novas possibilidades.

G) Dependendo da maneira que o gabarito 
for riscado, a visualização de ponta cabeça 
mostrará outro rosto.

Você vai precisar de:
• Papel Machê
• Tinta Acrílica Brilhante
• Pincel 057 nº 12
• Pincel 056 nº 0
• Placa de papel Holler 
   tamanho 40x30cm

atividade sugerida 07 - Rosto com frutas e vegetais
Arcimboldo
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Wassily Kandinsky nasceu em 
Moscou, Rússia em 1866. Estudou 
desenho e música. Cursou Direito. 
Mas só aos 30 anos, ao participar 
de uma expedição etnográ� ca ao 
norte da Rússia � cou encantado 
com as cores das casas dos 
camponeses.  Em uma mostra de 
pintores franceses foi despertado 
pelas formas e cores das telas de 
Monet. Segunda feira na Rússia – 1904   

 Quadrados e Círculos concêntricos - 1913

 Círculo em um círculo – 1923     Sobre pontos -1928

Deixou a carreira acadêmica e dedicou-se a pintura. 
Começou a experimentar um estilo que fundia cor e 
forma, buscando expressar sentimento mais do que 
representar um objeto, trazendo à luz o abstracionismo. 
Muitas das pinturas de Kandinsky recebem o nome de 
“composição”.

Em 1913 Kandinsky pintou várias obras com círculos 
mas o mais famoso deles foi “Quadrados com 
Círculos Concêntricos” ou “Doze círculos” como é 
mais conhecido. Esse quadro foi pintado para que 
Kandinsky experimentasse o efeito de diferentes cores 
lado a lado. Ele dizia que as cores podiam expressar 
sentimentos por isso dizem que nessa obra cada 
quadrado com seus círculos concêntricos representa 
uma pessoa muito querida por ele.

Suas obras repletas de linhas e 
formas mostram o percurso do 
pintor até chegar a obras puramente 
geométricas.

“A cor é o toque, o olho, o martelo 
que faz vibrar a alma, o instrumento 
de mil cordas”.
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Objetivos:
A) Conhecer as obras de Kandinsky e 
observar seu percurso artístico ao longo 
dos anos desde as pinceladas ao estilo 
Monet até o abstracionismo feito com as 
linhas, formas e cores.

Desenvolvimento:
A) Mostre várias obras de Kandinsky 
para os alunos, de preferência em ordem 
cronológica, para que as crianças possam 
observar e entender a trajetória artística 
do pintor. Eles vão perceber o percurso 
de abstração que vai acontecendo, à 
medida que os anos vão se passando, 
a ponto de deixar em dúvida quem 
observa sem entender se algumas obras 
do início de sua carreira ou bem do � nal 
são mesmo do Kandinsky, tamanha a 
diferença entre os estilos.

B) Nascimento de uma obra de arte - 
Converse com seus alunos sobre a frase 
que Kandinky dizia “Tudo começa num 
ponto”. Todas as linhas são sucessões 
de pontos e uma forma geométrica nada 
mais é do que uma sucessão de pontos 
que em num determinado lugar muda de 
direção, depois muda de novo, de novo 
e volta para o ponto de partida. Assim, 
os desenhos vão se concretizando e, 
feito o desenho, é hora de preencher 
os espaços às vezes com a mesma cor 
do desenho outras com muitas outras 
cores. Muitas vezes esses desenhos 
expressam sentimentos e situações 
vividas ou observadas pelo artista, outras 
são somente linhas e formas numa rica 
composição estética.

B) Inspirados na obra “Quadrados com Círculos 
Concêntricos”, representar através de círculos 
sobrepostos pessoas que são muito queridas 
para nós (familiares, amigos ou ídolos), utilizando 
diferentes materiais, bases e técnicas. 

C) Improvisações (A criança desenha): Faça com 
seus alunos o que Kandinsky fazia, coloque uma 
música orquestrada, deixe tocar por um minuto 
e em seguida peça que desenhem ao som dela. 
• Faça com uma música lenta inicialmente. Peça 
para pintarem.  
•  Depois coloque uma música que tem partes 
lentas e outras mais agitadas. Peça para pintarem. 
•  Por último, coloque uma música bem rápida 
e peça para desenharem. Peça para metade da 
sala pintar utilizando apenas uma cor deixando 
alguns espaços sem pintar e a outra metade 
pintar de todas as cores. 
•  Depois, separe os três grupos de desenhos e 
converse sobre a experiência.

D) Em continuidade, faça a leitura formal e 
interpretativa da obra “Quadrados com Círculos 
Concêntricos” ou “Doze círculos” e proponha 
diferentes atividades de releituras utilizando 
materiais expressivos diferentes, conforme 
sugerimos abaixo.

E)  Quando todas as releituras estiverem prontas, 
junte-as no centro da sala e converse com 
os alunos sobre o que aprenderam com esse 
projeto. Qual foi o ponto de partida? Como foi 
o desenvolvimento da atividade? Que conteúdos 
foram trabalhados?
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Modo de fazer: 
A) Inspirando-se em Kandinsky, na obra “Doze 
círculos”, pense nas pessoas que você mais 
gosta e represente-as como � ores (círculos 
sobrepostos). Cada � or representará uma 
pessoa e uma delas será você.

B) Coloque porções de Tinta Acrylic Colors 
num pratinho plástico. Pinte a Tela ou papelão  
fazendo o fundo que mais lhe agrade.

C) Flor - Separe porções de Massinha de 
Modelar ou Biscuit e faça bolinhas de tamanhos 
diferentes. Achate. Cole uma sobre a outra com 
Cola Branca. Cole sobre a tela pintada.

D) Cole várias � ores, uma pra cada pessoa 
que você gosta e está representando.

E) Com Acricor Cola Relevo faça cabinhos, 
pontinhos e mais detalhes que quiser.

F) Finalize com Tinta Confetti.

Você vai precisar de:
• Tinta Acrylic Colors
• Massinha de Modelar ou 
   Massa para Biscuit
• Cola Branca
• Acricor Cola Relevo Metallic
• Acricor Cola Relevo Glitter
• Acricor Cola Relevo Brilliant
• Tinta Confetti
• Tela
• Papelão
• Jornal
• Papéis coloridos
• Tesoura
• Pratinho plástico 
• Pincéis

atividade sugerida 01 - O Jardim das pessoas que eu gosto
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Modo de fazer: 
A) Desenhe um retângulo na frente da bolsa 
de algodão cru. Passe � ta adesiva unindo os 
pontos para de� nir o retângulo.

B) Pinte a tela ou papelão com Tinta de Tecido 
preta.

C) Pegue um pedaço de brim branco e faça 
manchas com Canetas Acrilpen manchando 
todo o tecido.

D) Recorte o tecido pintado para fazer chão, 
galhos e � ores. Cole com Cola Pano sobre a 
pintura preta.

E) Faça contornos com a Caneta Acrilpen 
preta. Sombreie com Pincel com pouquíssima 
tinta preta.

Você vai precisar de:
• Tinta de Tecido
• Acrilpen
• Cola Pano
• Marcador Permanente 
• Pincéis 04 nº 06 e 10
• Régua
• Tesoura
• Tecido branco (brim)
• Fita adesiva
• Pincel 
• Bolsa de algodão cru

atividade sugerida 02 -  Bolsa Flores da  noite
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Modo de fazer: 
A) Rasgue uma folha de xerox de jornal em 
vários pedaços. Passe cola branca e vá colando 
os pedaços na lata. Espere secar.

B) Passe Tempera Guache Glitter bem aguada 
sobre o jornal. Espere secar.

C) Inspirados na obra “Doze Círculos” faça um 
desenho sobre a lata. Pinte com as Big Canetas 
Hidrográ� cas (várias cores). Faça os contornos 
com Acricor Cola Relevo Brilliant preta.

Você vai precisar de:
• Cola Branca
• Big Canetas Hidrográ� cas
• Acricor Cola Relevo Brilliant
• Tempera Guache Glitter
• Pincel 054 nº 08
• Xerox de jornal
• Lata

atividade sugerida 03 -  Minhas flores
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Modo de fazer: 
A) Modele círculos em Massa Cerâmica. 
Espete um palito de churrasco em um ponto do 
círculo e espere secar. Passe uma demão de 
Primer. Pinte com Tempera Guache os círculos 
concêntricos, inspirados na obra de Kandinsky. 
Depois de seco passe Tinta Confetti.

B) Pinte o vaso de madeira com a Tinta PVA. 
Depois de seco passe a Tinta Confetti. 

C) Coloque argila ou grãos dentro do vasinho 
e monte o arranjo de � ores.

Você vai precisar de:
• Massa Cerâmica
• PVA Tinta Fosca
• Tinta Confetti
• Primer
• Tempera Guache
• Vaso de madeira
• Palitos de churrasco
• Papel colorido 
• Pincéis 054 nº 04 e 08

atividade sugerida 04 -  Vaso de flores
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Modo de fazer: 
A) Recorte quadrados 20x20cm, 10x10cm e 
retângulos 10x20cm em papel craft ou pardo.

B) Desenhe círculos concêntricos. Pinte com 
Giz de Cera, Big Giz de Cera Triangular e Giz 
de Cera Neon.

C) Faça os contornos com Big Caneta 
Hidrográ� ca preta.

D) Junte os quadrados sobre uma folha de 
papel craft. Passe Tinta Confetti em alguns 
círculos.

E) Com Cola Branca ou Cola Bastão cole os 
quadrados e retângulos pintados sobre uma 
cartolina e monte uma composição plástica.

Você vai precisar de:
• Giz de Cera
• Big Giz de Cera Triangular
• Giz de Cera Neon
• Big Canetas Hidrográ� cas 
• Cola Branca ou Cola Bastão
• Régua
• Lápis
• Tesoura
• Cartolina
• Papel craft ou pardo

atividade sugerida 05 - Círculos concêntricos
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Modo de fazer: 
A) Risque algumas formas no papelão e 
recorte. Cubra com jornal.

B) Recorte vários círculos de papelão, passe 
Base Acrílica para Artesanato. Pinte um 
diferente do outro usando Tinta Plástica e 
Tempera Guache. Faça linhas e pontinhos com 
Acricor Cola Relevo Brilliant e Metallic.

C) Cole os círculos pintados (� ores) sobre os 
“galhos”.

D) Encape uma caixa retangular de papelão. 
Faça um corte na parte superior. Encha com 
areia ou grãos e coloque as “� ores” para formar 
o jardim.

Você vai precisar de:
• Tinta Plástica
• Tempera Guache 
• Base Acrílica para Artesanato
• Acricor Cola Relevo Brilliant
• Acricor Cola Relevo Metallic
• Cola Branca
• Pincel 054 nº 06
• Papelão 
• Jornal
• Tesoura
• Caixa retangular de papelão
• Areia ou grãos
• Papel colorido

atividade sugerida 06 - Jardim
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Modo de fazer: 
A) Risque um retângulo sobre uma bolsa preta. 
Pinte o retângulo com Tinta de Tecido branca. 
Espere secar.

B) Faça um desenho de � ores inspirando-se 
na obra “”Doze Círculos” de Kandisnky. Pinte 
com Tinta de Tecido Neon.

C) Faça os contornos e detalhes com Caneta 
Acrilpren preta.

D) Contorne e dê acabamento com Tinta 
Dimensional prata.

Você vai precisar de:
• Tinta para Tecido
• Tinta para Tecido Neon
• Caneta Acrilpen
• Dimensional 3D Metallic 
• Pincéis 054 nº 04, 06 e 08 
• Pratinho plástico

atividade sugerida 07 - Bolsa Flores à la Kandinsky
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Modo de fazer: 
A)Recorte várias formas no papelão (triângulos, 
quadrados, retângulos e círculos). Passe uma 
demão de cada lado de Base Acrílica para 
Artesanato.

B) Pinte formas concêntricas usando Tinta 
Plástica, Tinta PVA, Tinta Acrylic Colors ou 
Tempera Guache.

C) Escolha algumas partes e passe Tinta 
Confetti.

D) Coloque barbante na agulha, vá furando as 
formas e dando um nó em cada uma delas para 
que não escorreguem. Coloque três, quatro ou 
cinco formas em cada barbante.

E) Amarre em palitos de churrasco e monte o 
móbile. 

Você vai precisar de:
• Tinta Plástica
• Tinta PVA 
• Tinta Acrylic Colors
• Tempera Guache
• Base Acrílica para Artesanato
• Pincel 054 nº 08
• Tinta Confetti
• Papelão
• Tesoura
• Barbante
• Agulha grossa
• Palitos de churrasco

atividade sugerida 08 - Formas à la Kandinsky
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A Flor mais bonita do jardim

Quando o verão terminou, todas as � ores do jardim queriam 
saber qual delas tinha sido a mais bonita. As rosas disseram: 
“Nós somos as melhores porque fomos as primeiras � ores a 
desabrochar na primavera”.

As margaridas disseram: “Oh não, nós somos as melhores 
porque mostramos � ores lindas durante todo o verão”.

As grandes � ores amarelas do crisântemo disseram: “Não 
sejam tolas, nós somos as melhores porque fomos as últimas a 
desabrochar no outono”.

Cada � or se declarava a melhor de todas. Mas quando as 
pessoas vinham visitar o jardim, elas paravam as discussões. 
Todas � cavam quietas e se exibiam orgulhosas, para que o 
público dissesse que elas eram as melhores.

Um dia, o jardineiro veio ao jardim, colheu várias 
rosas, várias margaridas, vários crisântemos e 
colocou todas as � ores numa cesta. Dentro da 
cesta as discussões continuavam e umas se diziam 
melhores e mais bonitas que as outras. Quando o 
jardineiro voltou para casa, colocou todas as � ores 
em um vaso. Primeiro as rosas, depois as margaridas 
e, por último, os crisântemos.

Ele colocou o vaso sobre a mesa e disse: “Eu 
tenho o mais bonito buquê de � ores. Cada 
uma delas é a melhor, mas juntas parecem 
perfeitas!”.

E então as � ores se deram conta que todo 
o tempo cada uma delas era o melhor que 
podia ser, mas somente quando o jardineiro 
fez um buquê e juntou todas, elas se tornaram 
especiais. E � nalmente, todas � caram muito 
felizes e entenderam que cada uma 
tinha sua beleza própria.
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Moral da história:
Na sociedade todos nós temos a 
nossa importância. Numa escola 
é importante saber que todos 
são igualmente importantes da 
faxineira, secretária, professor, 
alunos à direção e coordenação. 
Somente com o trabalho 
responsável e coletivo uma escola 
consegue sucesso. 
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Objetivos: 
A) Conhecer obras de arte que 
retratam a beleza e alegria das 
� ores mostrando o espetáculo das 
cores e das formas. Criar a própria 
obra inspirada no tema e pintar com 
diferentes materiais.

B) Observar as inúmeras 
possibilidades de pintura e 
modelagem que o Papel Machê nos 
dá para tornar nossas aulas ricas, 
dinâmicas e diferenciadas no universo 
criativo da criança. Proporcionar 
às crianças momentos lúdicos 
que ao mesmo tempo ampliem o 
conhecimento artístico delas.

C) A partir do trabalho individual 
(criação da obra), juntar todas as 
produções e, coletivamente, montar 
uma colcha de retalhos.

Desenvolvimento: 
A) Mostre aos alunos algumas 
obras de arte que tenham as � ores 
como tema. Converse sobre as 
semelhanças e diferenças que veem 
nas diferentes obras.

B) Peça aos alunos que tragam para 
a sala de aula � ores (se possível) ou 
imagens que retratem as � ores.

C) Diga para observarem as cores, os formatos, 
tamanhos, volumes, texturas, composições (cachos, 
unitárias), quantidades de pétalas, época que � orescem 
e, a partir desse conhecimento, criar a própria obra 
com o tema “� ores”.

D) A partir do tema trabalhado fazer um desenho e 
pintar sobre uma base (placa) de Papel Machê com 
diferentes materiais.

Obs: Para preparar o Papel Machê siga as instruções 
da embalagem.
Placa – Coloque um plástico sobre a mesa. Coloque 
a massa do papel Machê sobre o plástico, coloque 
outro plástico por cima. 
Com rolo de macarrão, ou um pedaço de pau de 
vassoura, ou garrafa lisa,  espalhe o Papel Machê. 
Tire o plástico de cima, corte no formato quadrado ou 
retangular. Faça um furo para pendurar. Deixe secar. 
Passe uma demão de Base Acrílica para Artesanato.
Pinte com qualquer material: Lápis de Cor, Lápis 
de Cor Aquarelável, Pintura a dedo, Tinta Plástica, 
Tempera Guache, Tempera Guache Glitter, Metállic ou 
Neon, Giz de Cera, Giz de Cera Neon, Tinta PVA, Tinta 
Acrylic Colors, Tinta Aquarela ou Acricor Cola Relevo.

E) Compartilhar as produções. Montar uma Colcha de 
Retalhos com todas as obras criadas.

Avaliação / Finalização:
• Listar quais linguagens foram trabalhadas, 
modalidades e conteúdos observando as 
possibilidades a partir de diferentes materiais 
expressivos sobre a mesma base.
• Falar sobre a importância do trabalho individual e 
coletivo.

Sugestão de obras de arte onde as � ores foram retratadas:

Flores,
Trisha Adans   

O vaso,
Renie Bitencourt  

Vaso de fl ores,
Romero Britto   

Flores,
Cláudio Tozzi
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Trabalho individual e coletivo – Colcha de retalhos

A) Colcha de retalhos - Cascatinha e Inhana (sertanejo)

B) Colcha de retalhos – Marku Ribas (samba)

C) Colcha de retalhos – Roberta Miranda

D) Colcha de retalhos – Chitãozinho e Chororó 

E) Colcha de retalhos – Leonardo e Eduardo Costa

A vida é como uma colcha de retalhos pois 
a cada fase que vivemos podemos fazer 
um registro e, colocando esses registros 
em sequência, desenhamos a nossa 
história. Nesses registros, geralmente, 
entram outras pessoas que possuem 
“histórias” diferentes das nossas, mas 
que em alguns momentos essas histórias 
aconteceram em conjunto. Sendo assim, 
muitas pessoas fazem parte da nossa 
história e nós fazemos parte da história 
delas.

Porém, cada lembrança dessa, embora 
pareça um “retalho”, é um pedaço 
precioso do nosso ser, da nossa existência 
e só com todos eles juntos podemos ver 
o sentido da nossa existência. Nossa vida 
é uma colcha de retalhos, nem sempre 
emendamos com a mesma agulha e a 
mesma linha, às vezes mais � nas, outras 
mais grossas... mas emendamos!

Todos nós temos em nossas memórias 
muitas lembranças da casa que 
morávamos, da rua, da venda da esquina, 
da escola, dos professores, dos vizinhos, 
da praça, dos amigos e das brincadeiras 
da infância. Percebemos que muitas delas 
estão se perdendo por várias razões, uma 
pena.

Permita que cada “retalho” dessa “Colcha 
de Retalhos” seja muito colorido, alegre, 
marcante pois você é a (o) costureira (o) 
dessa linda colcha.
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Modo de fazer: 
A) Prepare a massa do Papel Machê. Espere 
secar. Passe uma demão de Base Acrílica para 
Artesanato.

B) Inspirados em uma obra de arte com o tema 
“� ores” faça o próprio desenho.

C) Se quiser contornar o desenho, contorne 
antes de iniciar a pintura. Utilize o Marcador 
Permanente preto.

D) Escolha um dos produtos sugeridos acima 
e pinte seu desenho. 

E) Faça o acabamento com Tinta Confetti e 
Acricor Cola Relevo.

F) Estenda um tecido de uma cor só no chão 
e coloque todas as produções feitas pelos 
alunos, deixando um espaço entre elas

G) Com todos os alunos em volta da colcha, 
pergunte:
• Quais linguagens foram trabalhadas? 

• Quais as modalidades? Quais os conteúdos? 

• Quais as difi culdades e facilidades ao realizar esse trabalho?

• E agora que a colcha está pronta, digam o que acharam do 
resultado.

• Fale sobre o trabalho inicialmente individual e, em seguida, sobre 
a importância do trabalho coletivo.

Você vai precisar de:
• Placa Papel Machê
• Base Acrílica
• Lápis de Cor
• Lápis de Cor Aquarelável
• Giz de Cera
• Giz de Cera Neon
• Guaches (Metallic, Glitter e Neon)
• Tinta Confetti
• Tinta Plástica
• Aquarelas
• Marcador Permanente
• Cola Glitter
• Acricor Cola Relevo
• Lápis
• Pincéis

atividade sugerida 01  - Colcha de Retalhos
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Modo de fazer: 
A) Pegue uma folha de papel sul� te e marque 
quatro pontos na camiseta centralizando-a. 
Risque o retângulo.

B) Passe a � ta adesiva marcando o retângulo 
unindo ponto a ponto.

C) Coloque a Tinta de Tecido Neon (várias 
cores) num pratinho plástico e, com a buchinha 
plástica, vá “batendo” na camiseta (várias 
cores) para fazer o fundo.`
D) Espere secar. Com a Caneta Acrilpen preta 
e, inspirados em Karla Gerard, faça as � ores, 
galhos folhas e acabamentos. Faça as linhas 
laterais com a Caneta Acrilpen preta e régua.

Você vai precisar de:
• Camiseta de algodão
• Tinta de Tecido
• Tinta de Tecido Neon
• Tinta Acripuff
• Caneta Acrilpen
• Cola Permanente
• Papel cartão
• Lápis
• Régua
• Fita adesiva
• Pincéis (vários) 
• Buchinha plástica

atividade sugerida 02 -  Artistas retratam as flores
Camiseta 1
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Modo de fazer: 
A) Pegue uma folha de papel sul� te e marque 
quatro pontos na camiseta centralizando-a. 
Risque o retângulo.

B) Passe a � ta adesiva marcando o retângulo 
unindo ponto a ponto.

C) Coloque porções de Tinta de Tecido num 
pratinho plástico nas cores: branco, verde e 
azul. Molhe o Pincel 054 nº 08, “encoste” na 
tinta (inicialmente o céu – azul) e vá mesclando 
sobre a camiseta com branco (céu) – Passe o 
Pincel na horizontal. Depois faça a mesma coisa 
com o verde na posição vertical (folhagens).

D) Espere secar. Com um Pincel 056 nº 0 e 4 
faça os galhos com a tinta aguada deslizando 
de baixo para cima.

E) Com o Pincel 058 nº 4 e 6 faça as pétalas 
das � ores.

Modo de fazer: 
A) Pegue uma folha de papel sul� te e marque 
quatro pontos na camiseta centralizando-a. 
Risque o retângulo.

B) Passe a � ta adesiva marcando o retângulo 
unindo ponto a ponto.

C) Coloque tinta de tecido num pratinho e com 
Pincel 054 nº 08 faça o fundo dando batidinhas 
com o Pincel, “manchando” o fundo usando 
duas ou três cores.

D) Na parte inferior use o Pincel pintando 
linhas de baixo para cima com vários tons de 
tinta verde.

E) Depois de seca a base, faça todos os 
círculos da cor escolhida (vermelho), depois 
faça um círculo menor com a tinta branca ou 
amarela, depois um círculo pequeno no centro 
preto. Depois de seco faça um pequeno círculo 
branco.

Camiseta 2

Camiseta 3

Obs.: Materiais utilizados iguais a atividade 
sugerida 02.

Obs.: Materiais utilizados iguais a atividade 
sugerida 02.
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Modo de fazer: 
A) Pegue uma folha de papel sul� te e marque 
quatro pontos na camiseta centralizando-a. 
Risque o retângulo.

B) Passe a � ta adesiva marcando o retângulo 
unindo ponto a ponto.

C) Desenhe � ores.

D) Coloque tinta de tecido de várias cores num 
pratinho plástico. Coloque a parte do lápis sem 
ponta na tinta e vá imprimindo a tinta sobre o 
tecido como se fosse um pontilhismo só que 
em tamanho maior e sem deixar espaço entre 
os pontos. 

E) Primeiro pinte o fundo (o que sobrou das 
� ores, depois as pétalas, depois o miolo e, por 
último, os contornos pretos.

Modo de fazer: 
A) Pegue uma folha de papel sul� te e marque 
quatro pontos na camiseta centralizando-a. 
Risque o retângulo.

B) Passe a � ta adesiva marcando o retângulo 
unindo ponto a ponto. 

C) Inspirando-se na obra “Ninféias” de Monet 
desenhe as � ores. Faça o fundo com as 
Canetas Acrilpen verde e azul. Faça pequenas 
linhas para preencher o fundo (sentido vertical).

D) Com Canetas Acrilpen amarelo, laranja, 
marrom e vermelho faça as � ores (ninfeias). 
Passe primeiro o amarelo, depois laranja e, por 
último vermelho ou marrom no centro.

E) Faça as laterais da pintura com régua e 
Acrilpen preta.

Camiseta 4

Camiseta 5

Obs.: Materiais utilizados iguais a atividade 
sugerida 02.

Obs.: Materiais utilizados iguais a atividade 
sugerida 02.
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Modo de fazer: 
A) Pegue uma folha de papel sul� te e marque 
quatro pontos na camiseta centralizando-a. 
Risque o retângulo.

B) Passe a � ta adesiva marcando o retângulo 
unindo ponto a ponto. 

C) Manche todo o espaço delimitado para a 
pintura com batidinhas do Pincel 054 nº 10. Use 
branco e dois tons de azul de Tinta de Tecido.

D) Espere secar. Faça os galhos usando Tinta 
de Tecido verde em dois tons e um tom de 
marrom. Use o Pincel 056 nº 0 e 4.

E) Faça as � ores com Tinta Acripuff. Espere 
secar por duas horas e aproxime o secador de 
cabelos a mais ou menos 10cm da pintura e 
veja a tinta se expandir com o calor. 

Você vai precisar de:
• Camiseta de algodão
• Tinta de Tecido
• Tinta de Tecido Neon
• Tinta Acripuff
• Caneta Acrilpen
• Cola Permanente
• Papel cartão
• Lápis
• Régua
• Fita adesiva
• Pincéis (vários) 
• Buchinha plástica

atividade sugerida 02 -  Artistas retratam as flores
Camiseta 6
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Modo de fazer: 
A) Passe uma demão de Base Acrílica para 
Artesanato sobre a bandeja de ovos. Depois de 
seca, desenhe � ores.

B) Pinte as � ores com Tinta Acrílica Neon.

C) Pinte o que não for � or de preto para realçar 
ainda mais as � ores em neon.

Você vai precisar de:
• Tinta Acrílica Neon
• Tinta Acrylic Colors
• Base Acrílica
• Pincel 54 nº 08
• Bandeja de ovos

atividade sugerida 03 - Flores, flores, flores
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Modo de fazer:
Guirlanda com caixa de ovos de papelão

A) Recorte � ores nas caixas de ovos (pétalas 
arredondadas, pétalas pontiagudas e pétalas 
contínuas). Passe uma camada de Base Acrílica 
para artesanato. Espere secar. Pinte as � ores 
com Tinta Acrílica Fosca. 

B) Recorte uma tira de E.V.A. de mais ou 
menos 4cm de altura e picote para fazer os 
pistilos. Enrole um pedaço de 4 ou 5cm de 
E.V.A. picotado e cole com Cola para E.V.A. e 
Isopor. Espere secar e cole dentro das � ores de 
pétalas arredondadas e pétalas pontiagudas. 
Nas � ores de pétalas contínuas cole botões 
coloridos.

C) Recorte um círculo de E.V.A. verde de uns 
3,5cm de diâmetro, picote e cole embaixo de 
uma � or. Faça isso para todas as � ores.

D) Recorte folhas no E.V.A. verde. Passe Tinta 
Confetti para dar brilho. 

E) Corte um aro de papelão, pinte com Tinta 
Acrílica verde e cole as folhas em toda a volta 
(dentro e fora). Cole as � ores.

Guirlanda com caixa de ovos de plástico

A) Recorte os gomos da caixa de ovos e em 
seguida recorte cada gomo em forma de � or. 

B) Passe uma camada de Primer em cada � or 
e espere secar. Pinte com Tinta Acrílica fosca. 
Depois de secas passe Tinta Confetti.

C) Cole uma na outra intercalando as pétalas. 
Faça pontinhos com Acricor cola relevo ouro.

D) Faça um aro de papelão, pinte com Tinta 
Acrílica Fosca e cole folhas de E.V.A. Por último 
cole as � ores.

Você vai precisar de:
• Base Acrílica
• Tinta Confetti
• Acricor Cola Relevo Glitter
• Cola para E.V.A. e Isopor 
• Cola Branca Ateliê
• Primer
• Caixa de ovos
• Botões coloridos
• Tesoura
• Cola quente
• Pincel 054 nº 08

atividade sugerida 04 - Guirlandas

Depois de secas passe Tinta Confetti.

C)
Faça pontinhos com Acricor cola relevo ouro.

D)
Acrílica Fosca e cole folhas de E.V.A. Por último 
cole as � ores.

Guirlanda com caixa 
de ovos de papelão

GuirGuirlanda com caixa landa com caixa l
de ovos de pde ovos de plásticolásticol

• Cola quente
• Pincel 054 nº 08

de ovos de papelão
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Jardim de flores

Muda de flores

Modo de fazer:
Muda de flores 
A) Faça o desenho com a Cola Branca (� ores, 
galhos, folhas, sol e raios). Espere secar.

B) Pinte com Tinta Aquarela. Espere secar e 
faça alguns detalhes com Acricor Cola Relevo 
ou Cola Glitter.

Jardim de flores 
A) Pinte a tela com Tinta Aquarela (céu, 
vegetação, galhos e folhas).

B) Coloque uma porção de Tinta Acrylic Colors 
na parte superior de cada galho.

C) Coloque a ponta do dedo na parte debaixo 
da porção de tinta e arraste para cima. Faça 
detalhes com Cola Glitter ou Tinta Confetti.

Você vai precisar de:
• Tinta Aquarela 
• Cola Branca
• Tinta Acrylic Colors 
• Acricor
• Cola Glitter 
• Tinta Confetti 
• Tela

atividade sugerida 05 - Flores com Aquarela

Jardim de flores
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Modo de fazer: 
A) Recorte � ores no Papelão Paraná. Inspire-se 
nas obras de Miró ou outro píntor que escolher 
e crie o seu desenho.

B) Pinte com Lápis de Cor 24 ou 36 cores. 
Faça linhas e contornos com a Big Caneta 
Hidrográ� ca preta. Passe Tinta Confetti em 
alguns lugares para realçar.

C) Cole uma � tinha por trás para pendurar. 
Faça várias � ores e monte um lindo painel.

Você vai precisar de:
• Lápis de Cor
• Big Canetas Hidrográ� cas
• Tinta Confetti
• Papelão Paraná
• Pincel 054 nº 06
• Tesoura
• Fita

atividade sugerida 06 - Miró e as flores
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Modo de fazer: 
A) Desenhe � ores em cartolina branca. Pinte 
com Lápis de Cor Triangular e Lápis de Cor 36 
cores. 

B) Recorte as � ores. Cole sobre o papel Color 
Set preto. Recorte deixando 2 mm de largura.

C) Pinte um pedaço de cartolina com lápis de 
cor amarelo, recorte círculos para os miolinhos. 
Cole nas � ores e coloque Acripel sobre eles 
(algumas � ores pequenas).

D) Faça um corte até o meio em algumas 
� ores pequenas e cole uma pétala sobreposta 
a outra. Cole uma � or menor sobre uma � or 
maior. Faça uma bolinha de Biscuit e cole no 
meio para fazer o miolo das � ores.

E) Recorte galhos no colorset preto e cole 
sobre uma folha de colorset da cor de sua 
preferência. Cole as � ores fazendo um arranjo 
harmonioso.

Você vai precisar de:
• Lápis de Cor Triangular
• Lápis de Cor com 36 cores
• Acripel
• Massa para Biscuit
• Cola Ateliê
• Cola Branca
• Tesoura
• Cartolina Branca
• Papel Color Set preto e vinho

atividade sugerida 07 - Galhos Floridos
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As datas comemorativas são muito valorizadas na Educação Infantil e 
isso vai sendo minimizado ao longo do Ensino Fundamental e Médio. 
Entende-se que, quanto menor o aluno, maior a expectativa social / 
familiar para que a criança se envolva e conheça estas festividades. 
Muitas datas são comemoradas quase que mecanicamente, outras 
enaltecem o consumismo principalmente Dia das Mães, Pais, Crianças 
e Natal.

Perde-se uma ótima oportunidade de falar sobre a história da data, a 
importância dela numa sociedade. É necessário enxerga-las com outro 
olhar, rede� nir essas datas de maneira sensata, sem radicalismos, 
apenas com uma postura pedagógica e consciente.

Ao trabalhá-las é importante não somente trabalhar na disciplina de 
Artes mas envolver as demais disciplinas para que mais conteúdos 
sejam agregados e a aprendizagem seja mais completa e marcante.

Se for trabalhar com um desenho xerocado, onde todos sairão ao � nal 
da aula com o mesmo resultado, sem terem entendido o signi� cado da 
data, a importância dela e os valores que ela traz, é melhor não realizar. 
Deve haver um propósito pedagógico, caso contrário é melhor abolir. 

Os projetos “O circo”, “A Primavera chegou, Rafael Murió retratou”, 
“Ipês” e “Natal” vem de encontro ao trabalho interdisciplinar pois traz 
inúmeras atividades, com diferentes materiais, bases e propósitos, 
fazendo com que o momento da confecção de painéis, vasos com 
� ores, bonecos, palhaços, camisetas estampadas, sacolas, colcha de 
retalhos, etc. se tornem prazerosas e cheios de signi� cados.

Mais importante do que a obra de arte propriamente 
dita é o que ela vai gerar. A arte pode morrer; 

um quadro desaparecer. O que conta é a semente.
Joan Miró
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Palhaço Voador, Gustavo Rosa

É praticamente impossível dizer qual é a data especí� ca de início das práticas 
circenses. Provavelmente, começaram na China, onde foram encontradas 
pinturas de 5.000 anos, com � guras de acrobatas, contorcionistas e 
equilibristas. Esses movimentos, faziam parte dos exercícios de treinamento 
dos guerreiros e, aos poucos, acrescentaram graça e harmonia a eles.

Desenhos de malabaristas e equilibristas foram identi� cados nas 
pirâmides do Egito, local onde se consolidou também a pro� ssão de 

domador. Os des� les militares, promovidos pelos faraós, se tornaram 
palco das grandes exibições de criaturas ferozes. Já na Índia, o 

contorcionismo e o salto são parte integrante dos espetáculos sagrados. 
Na Grécia, a contorção era uma modalidade olímpica, enquanto os sátiros 

já faziam o povo rir, numa espécie de precursão aos palhaços.

Mas o circo como conhecemos hoje só começou 
a tomar forma no Império Romano, com o Circus 

Maximus, que teria sido inaugurado no século VI 
a.C. e onde aconteciam corridas de carruagens, 

lutas de gladiadores, apresentações de animais 
selvagens e de pessoas com habilidades incomuns, 
como engolidores de fogo.

Infelizmente um incêndio 
destruiu o Circo Maximus 
e as apresentações foram 
para o seu substituto, o 
Coliseu. 
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Com o � m do império dos Césares, já no início da idade média, 
vários artistas vagueavam pelas cidades e improvisavam suas 
apresentações ao ar livre em praças, feiras e entradas de 
igrejas em troca de alguns trocados.

Então, muito tempo depois, em 1768, o circo moderno realmente 
se concretizou com lona, picadeiro circular e arquibancada 
próxima, graças a um jovem cavaleiro inglês e ex-militar chamado 
Philip Astley que fazia acrobacias em pé sobre um cavalo em 
movimento. Ele mesmo apresentava o show que atraia o público 
pagante e aos poucos introduziu outros artistas ao espetáculo 
na Inglaterra, garantindo o sucesso e expansão desse formato de 
circo para o mundo todo.

No Brasil comemoramos o Dia do Circo em 
27 de março, em homenagem ao palhaço 
Piolin, que nasceu nessa data, no ano de 
1897, na cidade de Ribeirão Preto, São Paulo.

Piolin foi considerado um grande palhaço 
pelos que tiveram oportunidade de assistir suas 

apresentações. Ele era cômico e 
criativo, tendo ainda habilidade como 
ginasta e equilibrista.

O tema circense sempre mexeu com o 
imaginário de vários artistas em épocas e 
contextos diferentes ao longo da história da 
Arte, e cada um deles de acordo com seu 
próprio estilo e técnica, interpretou o circo 
e seus personagens. Alguns exemplos são: 
Pablo Picasso, Gustavo Rosa, Fernando 
Bottero, Marc Chagal, Joan Miró, Fernando 
Bottero, Paul Signac entre outros. 



178

Objetivos: 
A) Conhecer a história do circo e perceber suas 
mudanças ao longo da história, comparando as 
formas de apresentações de antes e de hoje.

B) Se expressar e valorizar as diferentes 
linguagens da Arte (dança, música, teatro e artes 
visuais), através das interpretações e atividades 
relacionadas ao circo.

C) Criar momentos lúdicos sobre o circo para 
que o aluno também aprenda através das 
brincadeiras. 

Desenvolvimento: 
A) Para que o aluno se sinta agente participativo 
no processo de aprendizagem, é muito 
importante valorizar os conhecimentos prévios 
que ele traz sobre o assunto. Por isso, uma boa 
forma de iniciar o tema em sala é perguntando 
o que eles sabem sobre o circo, se já foram, 
o que viram, se gostaram. Nesse momento, 
é importante deixá-los falar livremente. A 
professora pode anotar palavras chave na lousa.

B) Em seguida, leia com os alunos um livro 
sobre o circo. Algumas sugestões são: O Circo, 
Vera Lúcia Dias, Ed. Cortez; O Circo, poemas de 
Rosana Murray, Ed. Cia Nacional.

C) Coloque músicas que remetam ao 
tema e aproveite a oportunidade para 
trabalhar expressão corporal, ludicidade 
e o imaginário infantil de forma divertida, 
através da dança e teatro. Que tal imitar 
um palhaço ou fazer uma mágica? E virar 
cambalhota ou � car na ponta do pé como 
a bailarina? Sugestões de músicas:

• Circo da Alegria, Patati Patatá.

• O circo chegou, Eliana.

• O circo já chegou, Xuxa.

•  Piruetas, Xuxa.

D) É importante também, ampliar o 
repertório visual dos alunos, apresentando 
obras de vários artistas que retrataram 
o circo e seus personagens. Observem 
as cores, formas, técnicas, materiais, 
personagens, signi� cados entre outros 
detalhes.

E) Mostre o vídeo Alegria do Cirque Du 
Soleil. Conversem sobre as diferenças 
do circo de antigamente e o atual. Faça 
provocações com questionamentos e 
deixe que os alunos levantem hipóteses. 
Por exemplo, porque não vemos mais 
animais em cativeiro nos circos? Nesse 
momento, o professor pode desdobrar o 
tema tratando de assuntos relacionados 
de maneira interdisciplinar. Por exemplo: 
maus tratos aos animais, habitat natural, 
cativeiro entre outros.

F) Agora que o aluno já viu o tema por 
diversos ângulos, chegou o momento 
do fazer artístico, onde cada um criará a 
própria obra de arte.

G) Para o encerramento, peça que 
expliquem o que foi aprendido com suas 
próprias palavras e analisem as obras 
produzidas. É possível montar uma 
exposição e até um show de talentos com 
palhaçadas, mágicas e acrobacias.

Circo, Joan Miró.   Palhaço,1999. 
Gustavo Rosa.
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Modo de fazer: 
A) Risque o contorno do personagem na 
colher com o lápis.

B) Pinte com a Tinta Acrílica e aguarde secar.

C) Utilize as Canetinhas Hidrográ� cas para 
fazer os detalhes de linhas � nas.

D) Modele orelhas, nariz, cabelo e/ ou outros 
acessórios de acordo com o personagem 
escolhido com o Biscuit, use a tesoura para 
auxiliar no recorte do biscuit. Cole as peças 
modeladas na colher de pau.

E) Aplique Tinta Dimensional e Acricor sobre 
alguns pontos da pintura para deixar brilhante 
e com relevo.

Você vai precisar de:
• Colher de Pau
• Tinta Acrílica Brilhante
• Pincel 054 nº 12
• Massa para Biscuit
• Dimensional 3D Glitter
• Acricor Cola Relevo Glitter 
• Acricor Cola Relevo Metallic
• Cola Branca
• Canetinhas Hidrográ� cas
• Tesoura Escolar

atividade sugerida 01 - Colher de Pau

Dica: É possível criar animais, fl ores e personagens 
diversos utilizando a mesma técnica. Adeque ao 
projeto que estiver desenvolvendo.
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Modo de fazer: 
A) Pinte a garra� nha pet com Primer. Deixe 
secar.

B) Passe duas demãos de Tinta Acrílica branca 
sobre a garra� nha. Deixe secar e pinte a boca 
com a cor vermelho fogo. O bocal da garra� nha 
será o pescoço, atente para pintar o rosto com 
a garra� nha virada para baixo.

C) Cole os olhos móveis.

D) Desenhe a sobrancelha e detalhe dos olhos 
com a Caneta Permanente.

E) Faça pompons com a lã colorida e cole na 
lateral da garra� nha.

F) Recorte um retângulo comprido e dois 
círculos de E.V.A., um para ser a parte superior 
da cartola e outro a aba. Enrole o retângulo e 
cole, depois cole os dois círculos para formar a 
cartola e cole na garra� nha.

g) Com a cabeça pronta, utilize o tecido cru e 
a cola pano para fazer a roupinha do fantoche.

H) Lembre de deixar espaço nas mangas para 
encaixar os dedos e na roupinha para caber a 
mão.

I) Desenhe a roupa e mãos do palhaço com as 
canetinhas Acrilpen.

J) Encaixe a roupinha no pescoço (bocal da 
garra� nha) e cole.

Você vai precisar de:
• Primer 
• Tinta Acrílica Fosca 
• Pincel macio
• Acrilpen
• Tecido Cru
• E.V.A.
• Cola para E.V.A. e Isopor
• Garra� nha pet pequena
• Primer
• Olhos móveis
• Lã colorida
• Cola Pano
• Caneta Permanente

atividade sugerida 02 - Fantoche de Palhaço
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Modo de fazer: 
A) Corte a garrafa ao meio, retire o bocal com 
a tesoura. Risque um círculo no meio da garrafa 
por onde encaixará o pé e corte.

B) Faça uma bola de jornal e pregue com a � ta 
adesiva na ponta do sapato. 

C) Pregue mais pedaços de jornal nas laterais 
e parte de trás do sapato, dando a forma que 
desejar. 

D) Misture a Cola Branca e água em partes 
iguais e cubra todo o sapato com algumas 
camadas de jornal cortado em pequenos 
pedaços. Deixe secar.

E) Delimite os espaços e pinte o sapato.

Você vai precisar de:
• Tinta Acrílica Brilhante
• Cola Branca
• Pincel
• Tesoura
• 2 Garrafas pet grandes e iguais
• Jornal
• Fita adesiva

atividade sugerida 03 - Sapato de Palhaço
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Modo de fazer: 
A) Monte a estrutura do corpo do palhaço com 
papelão Paraná. 

B) Faça o pescoço, nariz e suporte de mão para 
movimentar o palhaço utilizando o papelão e a 
� ta crepe, cole na bolinha de isopor.

C) Monte o corpo do palhacinho juntando as 
partes com o arame, de maneira que � que 
articulado.

D) Pinte tudo com a Base Acrílica. Deixe secar.

E) Cole a � ta de cetim nas laterais das peças 
para dar acabamento.

F) Pinte o corpo do palhaço com o Giz de Cera 
Neon com Glitter.

G) Cole os olhinhos móveis e o limpador de 
cachimbo enroladinho nas laterais da bolinha 
de isopor formando o cabelo.

Você vai precisar de:
• Giz de Cera Neon com Glitter
• Base Acrílica para Artesanato
• Cola Branca
• Tesoura
• Papelão Paraná
• Limpador de cachimbo
• Olhos móveis
• Arame
• Bolinha de isopor
• Fita de cetim
• Fita crepe

atividade sugerida 04 - Palhaço articulado

Sugestão: Faça outros 
personagens articulados.
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Modo de fazer: 
A) Faça o desenho sobre a lixa utilizando o 
Giz de Cera. Coloque uma boa quantidade, 
principalmente quando as cores forem claras.

B) Vire a parte pintada da lixa sobre a camiseta 
esticada.

C) Passe o ferro quente sobre o verso da lixa.

D) Retire a lixa de cima da camiseta e escreva 
a frase com a caneta Acrilpen.

Você vai precisar de:
• Giz de Cera
• Acrilpen
• Lixa de parede nº 150
• Camiseta de tecido de algodão
• Ferro de passar roupa

atividade sugerida 05 - Camiseta com estampa circense
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Dica: Se o seu desenho tiver espaços 
muito pequenos, utilize um Pincel 
redondo fi no para pintar essas áreas.

Modo de fazer: 
A) Crie um desenho sobre o circo e faça o 
contorno do desenho sobre a tela utilizando o 
lápis.

B) Utilize o próprio Pincel da Tinta Show Color 
para pintar a tela. Para obter a cor lilás, misture 
azul com vermelho num pratinho, e para pintar o 
fundo de laranja misture vermelho com amarelo 
e deixando a tinta bem aguada.

C) Após secagem, aplique as tintas Acricor e 
Dimensional sobre a tela com o próprio bico, 
formando pontinhos coloridos.

D) Nessa atividade usamos tom sobre tom, 
ou seja, a cor da Acricor ou Dimensional  é a 
mesma cor do fundo que está por baixo.

Você vai precisar de:
• Tela
• Tempera Guache Show Color
• Acricor Cola Relevo Metallic
• Acricor Cola Relevo Brilliant
• Acricor Cola Relevo Glitter
• Dimensional 3D Glitter 
• Lápis
• Pincel Redondo 056 nº 0

atividade sugerida 06 - Pintura em tela com pontilhismo
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Rafael Murió nasceu em São Caetano 
do Sul – SP. Começou a desenhar aos 
09 anos e, aos poucos, tendo aulas com 
diferentes artistas foi conhecendo todos 
os estilos de pintura e escultura. Suas 
obras foram parar em vários leilões de 
arte e galerias em vários países o que 
o tornou muito conhecido e respeitado 
no mundo das artes. Recebeu muitos 
prêmios e seus quadros fazem parte 
do acervo de vários colecionadores de 
muitos países. Sua maior inspiração 
sempre foi Vincent Van Gogh. 

Em 2017 foi convidado pela TV Globo 
(TV Vanguarda) para ser um dos artistas 
participantes com uma obra criada 
para a comemoração da Celebração 
dos 300 anos do encontro da imagem 
de Nossa Senhora Aparecida, exposta 
o� cialmente no Museu da Basílica de 
Nossa Senhora Aparecida.

Nas suas primeiras obras o tema 
escolhido foi � ores. Pinta marinhas, 
linhas entrelaçadas e formas coloridas, 
lembranças da infância e adolescência, 
paisagens, temas religiosos, esporte, 
� gurativo, abstrato, etc. Utiliza de tudo 
na sua pintura: carvão, tinta a óleo, 
aquarela, acrílica, guaches, etc. 

Desenha muito e, na maioria das vezes, 
quando começa uma obra os traços vão 
preenchendo a tela, em seguida vem 
as tintas e suas cores maravilhosas, o 
acabamento e... mais uma obra surgiu. 
Pinta com Pincel, espátula, com as 
mãos, dedos... 
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Palavras de 
Rafael Murió: 
“A vida é feita de 
degraus... todo o dia 
a gente aprende a 
subir um por vez.”
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Objetivos: 
A) Conversar sobre as estações 
do ano, mais especi� camente, a 
Primavera. Relembrar os pintores 
que retrataram as � ores das mais 
diferentes maneiras. 

B) Conhecer as obras do artista 
paulista Rafael Murió e dentro de 
muitas fases e temas, sua fase 
“Flores”. Observar o estilo do pintor, 
as cores, composições e, a partir 
desse conhecimento, fazer releituras 
com esse tema.

Desenvolvimento: 
A) Fale com os alunos sobre as 
estações do ano. Converse sobre a 
beleza da Primavera. Mostre obras 
de vários pintores que retrataram 
vasos de � ores (Van Gogh, Monet, 
Anita Malfatti, Tarsila do Amaral, 
Rafael Murió e outros).

B) Fale sobre o pintor Rafael Murió 
e suas obras. Peça aos alunos que 
pesquisem as várias fases de pintura 
do artista.  

C) Mostre vasos de � ores ou obras 
que contem vasos com � ores. 
Observem os estilos, as cores e as 
formas ou a falta de formas de� nidas 
nas obras.

D) Observem os diferentes lugares 
onde Rafael Murió retrata suas � ores, 
mesas, vasos, campos, etc.

E) Inicialmente proponha que façam 
releituras das obras de Rafael Murió 
com diferentes materiais e técnicas, 
depois, façam releituras de outros 
pintores.

F) Ao � nal, coloque todas as obras 
no centro da sala, os alunos em volta 
delas e conversem sobre os trabalhos 
realizados.

G) Converse sobre tudo o que foi 
aprendido desde o início do projeto 
até a � nalização das obras.
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Modo de fazer: 
A) Com Giz de cera Neon ou Guache Neon 
fazer a pintura da Tela (fundo).

B) Recortar uma forma (vaso) na cartolina 
branca. Pintar com giz de cera (sombreando). 
Colar sobre o Papel Color Set preto e recortar 
deixando 3mm nas bordas. Colar sobre a Tela.

C) Com impressão de dedos, pincéis ou 
espátulas fazer o fundo (folhagens). Utilizar a 
Tinta Plástica. 

D) Com porções generosas de Tinta Plástica, 
fazer as � ores – Utilizar pincéis, espátulas, 
tampinhas plásticas, lápis (parte superior) ou 
os dedos.  

E) Dar acabamento com Tinta Confetti e Cola 
Glitter.

Você vai precisar de:
• Giz de Cera Neon ou Guache Neon
• Tinta Plástica
• Cola Glitter
• Cola Bastão ou Cola Branca 
• Tinta Confetti
• Tesourinhas
• Tela
• Papel Color Set preto
• Lápis
• Pínceis
• Espátulas 
• Tampinhas de garrafas

atividade sugerida 01 - Vasos de flores
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Modo de fazer: 
A) Numa folha de sul� te cole pedaços de jornal 
que tenham somente palavras. Tire algumas 
xerox.

B) (Lápis Aquarelável) - Corte as laterais da 
tampa de pizza. Cole as xerox de jornal sobre 
ela.

C) Inspirando-se nas obras de Raffael Murió 
“Flores e borboletas” faça o seu desenho. Pinte 
com Lápis de Cor Aquarelável. Aquarele.

d) (Big Canetas Hidrográ� cas) – Corte as 
laterais da tampa de pizza. Cole as xerox de 
jornal sobre ela. Espere secar.

E) Inspirando-se nas obras de Raffael Murió 
“Flores e borboletas” faça seu desenho. Pinte 
com as Big Canetas Hidrográ� cas.

F) Finalize com Acricor Brilliant preta.

Você vai precisar de:
• Lápis de Cor Aquarelável
• Cola Glitter
• Big Canetas Hidrográ� cas
• Acricor Brilliant
• Cola Branca
• Xerox de jornal
• Tesoura 
• Tampa de pizza

atividade sugerida 02 - Vasos de flores com jornal
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Modo de fazer:
Vaso 01 
A) Recorte um retângulo de cartolina branca. 
Divida-a com linhas retas.

B) Faça texturas utilizando as Big Canetas 
Hidrográ� cas e as Canetinhas Hidrográ� cas.

C) Inspirando-se nas obras de Rafael Murió - 
“Flores e Borboletas”, faça um desenho sobre 
as texturas.

D) Pinte as � ores e o vaso com o Marcador 
Permanente preto.

E) Recorte borboletas no papel Color Set preto 
usando o cortador em formato de borboletas. 
Cole sobre o trabalho para � nalizar. Cole o 
trabalho pronto sobre um retângulo do mesmo 
tamanho de papelão.

Vaso 02
A) Desenhe um vaso num retângulo de 
cartolina. No restante da cartolina faça linhas 
marcando um quadriculado na parte inferior e 
linhas aleatórias na parte superior.

B) Pinte o quadriculado com a Big Caneta 
Hidrográ� ca preta. Contorne o vaso.

C) Faça diferentes texturas com a Big Caneta 
Hidrográ� ca preta na parte superior.

D) Pegue um pedaço de cartolina e derreta Giz 
de Cera Neon sobre ela deixando escorrer (cole 
alguns pedaços de Giz de cera na cartolina. 
Espere secar a cola, depois, coloque o calor 
do secador de cabelos, o giz vai começar a 
derreter, levante a folha para que escorra e vá 
“pintando” toda a cartolina). Espere secar.

E) Recorte folhas e � ores e cole sobre o 
trabalho. Cole o trabalho no papelão.

Você vai precisar de:
• Big Canetas Hidrográ� cas
• Canetas Hidrográ� cas
• Marcador Permanente
• Giz de Cera Neon
• Cola Branca
• Régua
• Papelão
• Cortador em formato de bborboletas
• Papel Color Set preto 
• E.V.A.
• Tesoura
• Cartolina Branca

atividade sugerida 03 - Vasos de flores com canetinha

Vaso 02Vaso 02

Vaso 01
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Modo de fazer:
A) Pinte uma placa redonda de MDF com Tinta 
Acrílica preta.

B) Em ¼ de cartolina faça manchas com 
as Big Canetas Hidrográ� cas e Canetinhas 
Hidrográ� cas (24 cores). Recorte cabos, � ores 
e folhas. 

c) Pinte um pedaço de cartolina com Big 
Canetinha Hidrográ� ca preta. Recorte ovais 
(miolo das � ores). Cole sobre as � ores.

D) Cole galhos, � ores e folhas sobre a placa 
de MDF pintada.

E) Passe Cola Glitter nos miolos das � ores. 
Espere secar, depois, passe Acripel para dar 
relevo e acabamento.

Você vai precisar de:
• Big Canetas Hidrográ� cas
• Canetas Hidrográ� cas 
• Tinta Acrílica
• Cola Glitter
• Acripel 
• Tesoura
• Pincel 054 nº 10 
• Embalagem plástica
• Fita 
• Cartolina branca

atividade sugerida 04 - Ramalhetes
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Modo de fazer:
Flores
A) Recorte em caixas de ovos as pétalas, 
sépalas e folhas. Pinte com Tempera Guache.

B) Recorte tirinhas de E.V.A. bem � nas, junte 
com pistilos e cole dentro das � ores (miolo). 
Cole as sépalas (parte inferior da � or).

C) Pinte os palitos de sorvete com Tempera 
Guache verde. Espete o palito na � or, passe 
cola para dar � rmeza. Cole as folhas.

Vaso
A) Passe uma demão de Primer numa 
embalagem plástica. Passe uma demão de 
Tempera Guache preta. Depois de seca, passe 
uma demão de Tempera Guache Glitter preta. 
Recorte círculos com cartolina branca e cole 
sobre o vaso. Dê acabamento com um laço de 
� ta.

B) Coloque arroz ou areia no vaso e espete 
as � ores para fazer a releitura de obras que 
retrataram � ores.

Você vai precisar de:
• Tempera Guache
• Tempera Guache Glitter
• Primer
• Pincel 054 nº 08 
• Tesoura
• Pistilos
• E.V.A.
• Cola Branca
• Cola quente
• Palito de churrasco

atividade sugerida 05 - Vaso de Flores Picasso
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Modo de fazer:
A) Recorte um retângulo de cartolina no 
tamanho 18x28cm e outro de Color Set colorido 
no tamanho 20x30cm. Pinte a cartolina com 
Tinta Aquarela (céu e chão).

B) Dobre-as ao meio. Faça linhas paralelas.

C) Recorte nas linhas. Puxe o papel para 
dentro para formar as “escadinhas” onde as 
� ores serão coladas. 

D) Cole o papel pintado sobre o retângulo 
preto.

E) Cole as � ores que poderão ser desenhadas 
na cartolina e pintadas ou feitas com origami. 
Faça o acabamento com Cola Glitter.

Você vai precisar de:
• Tinta Aquarela
• Cola Glitter
• Cola Branca
• Tesoura
• Cartolina branca
• Papéis coloridos
• Lápis
• Papel Color Set

atividade sugerida 06 - Jardim de papoulas
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Van Gogh

Anita Malfatti

Modo de fazer:
Van Gogh
A) Pinte a Tela com Tinta PVA (azul e amarelo).

B) Para cada girassol use duas repartições 
da caixa de ovos. Em uma das partes recorte 
o girassol e na outra, recorte a parte inferior e 
cole no girassol (miolo).

C) Pinte tudo com Tinta PVA amarela e o miolo 
marrom.

D) Vaso - Recorte uma embalagem de iogurte 
pela metade no sentido da altura. Passe várias 
camadas de � ta adesiva sobre a embalagem. 
Pinte com a Tinta PVA amarela e ocre. 

E) Cole o vaso sobre a Tela, pinte os galhos 
na Tela com Pincel � no e cole os girassóis. Dê 
acabamento com o Verniz Acril� x. 

Anita Malfatti 
A) Pinte a Tela com Tinta PVA (azul e preto).

B) Encape um pedaço de arame com tiras de 
jornal (várias camadas, pinte de verde). Cole 
um pedaço de arame de pelúcia pintado de 
tinta amarela PVA.

C) Recorte os copos de leite em papelão (caixa 
de maçã). Pinte com Tinta PVA branca. Monte 
o copo de leite colando as duas pontas sobre o 
cabinho feito de arame.

D) Recorte a embalagem de iogurte. Passe � ta 
adesiva. Pinte com Tinta PVA marrom. Cole o 
vaso e os copos de leite sobre a Tela pintada 
para montar a releitura.

Você vai precisar de:
• Tinta PVA
• Tinta Confetti
• Verniz Acril� x
• Tela
• Cola Branca
• Cola quente 
• Pincel 054 nº 8  
• Pincel 056 nº 8
• Tesoura
• Fita adesiva
• Arame
• Caixa de ovos de papelão
• Caixa de maçã
• Papel crepom
• Arame de pelúcia 
• Garra� nha plástica de iogurte

atividade sugerida 07 - Vasos de flores
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Modo de fazer:
A) Observe a obra “Vaso de � ores” de Leonid 
Afremov.

B) Recorte um quadrado e um vaso de 
papelão. Passe uma demão de Base acrílica 
para artesanato. 

C) Recorte � ores nos gomos da caixa de 
ovos. Passe uma demão de Base acrílica para 
artesanato.

D) Coloque porções de Acrylic Colors (várias 
cores) num pratinho plástico. Pegue porções de 
tinta e vá espatulando o quadrado de papelão. 
Faça a mesma coisa no vaso e nas � ores. 

E) Depois de seco cole o vaso sobre a base 
pintada (Cola Ateliê). Cole as � ores para montar 
a releitura da obra de Leonid Afremov.

F) Depois de seco, passe Tinta Confetti no 
centro das � ores.

Você vai precisar de:
• Tinta Acrylic Colors
• Tinta Confetti
• Base Acrílica para Artesanato
• Cola Branca Ateliê
• Tesoura
• Espátula
• Pincel 054 nº 6
• Pratinho plástico
• Bandeja de ovos 
• Papelão

atividade sugerida 08 - Maravilhosas flores
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Neste tema “Ipês”, o educador tem 
oportunidade de trabalhar com diferentes 
aspectos da educação.

O ipê é uma árvore do gênero Tabebuia 
(antes Tecoma), pertencente à família das 
bignoniáceas, podendo ser encontrada 
em seu estado nativo por todo o Brasil. Há 
muitos séculos, o ipê - também chamado de 
pau-d’arco, no Norte - vem sendo apreciado 
tanto pela excelente qualidade de sua 
madeira, quanto por seus efeitos ornamentais, 
decorativos, e até medicinais. 

A árvore do ipê é alta, bem copada e, no período 
da � oração, apresenta uma peculiaridade: � ca 
totalmente desprovida de folhas. Estas dão 
lugar às � ores - amarelas-ouro, brancas ou 
roxas – que estampam belas manchas coloridas 
nas paisagens do País. O ipê � oresce de julho 
a setembro e fruti� ca em setembro e outubro. 

Sua madeira é bela, de cor castanho-oliva 
ou castanho-avermelhada, e com veios 
resinosos mais escuros.  No entanto, nem 
todos sabem que, dentre o grande universo 
de plantas nativas do país, o ipê sempre foi 
considerado a árvore nacional brasileira. 

O Brasil em particular é considerado o maior 
centro de diversidade dessa família botânica, 
pois em todo território nacional, de norte ao 
sul do país, são encontrados 33 gêneros e 412 
espécies. Destas, um total de 199 espécies 
ocorrem somente aqui e em nenhum outro 
local do mundo, estabelecendo, assim, uma 
relação altamente complexa de interação 
com todos os seres e sistemas do seu 
ambiente de ocorrência natural.

Elencamos aqui três tópicos mais 
signi� cativos para serem trabalhados de 
modo que se possam resgatar as diferentes 
linguagens - oral, escrita, artística.
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A Lenda
As histórias e lendas mostram a relevância do poder 
interlocutivo da linguagem, socializando produção de 
textos, coletâneas, murais e diversas formas artísticas. 
Sendo assim, contextualizar uma produção artística 
com fantasias ou com histórias orais e escritas na sala 
de aula, possibilita o enriquecimento da produção e 
do ensino/ aprendizagem em Língua Portuguesa.

A História dos Ipês
Como estamos contemplando a beleza dos 
Ipês lembrei das histórias contadas pelo pai 
de uma grande amiga.

Certa vez contou uma linda história sobre o 
ipê:
– Quando Deus estava preparando o mundo, 
se reuniu em uma tarde com todas as árvores. 
Ele pediu para que cada árvore escolhesse 
que época gostaria de � orescer e embelezar 
a terra.
Foi aquela alegria.
Outono, verão, Primavera, diziam!
Porém Deus observou que nenhuma escolhia 
a estação do inverno.
Então Deus parou a reunião é perguntou:
– Por que ninguém escolhe a época do 
inverno?
Cada um tinha sua razão. Muito seco! Muito 
frio! Muita queimada!
Então Deus pediu um favor.
Eu preciso de pelo menos uma árvore, que 
embeleze o inverno, que seja corajosa, para 
enfrentar o frio, a seca e as queimadas 
e no frio embelezar o mundo. Todos 
� caram em silêncio.
Foi então que uma árvore quietinha lá 
no fundo, balançou as folhas e disse:
– Eu vou!…
E Deus com um sorriso perguntou:
– Qual seu nome minha � lha
Me chamo Ipê, senhor!
As outras árvores � caram espantadas com 
a coragem do Ipê em querer � orescer no 
inverno.

Então Deus respondeu:
– Por atender meu pedido farei com que 
você � oresça no inverno não só com uma 
cor. 
Para que também no inverno o mundo 
seja colorido.
Como agradecimento, terás diferentes 
cores e texturas, sua linhagem será 
enorme.

E assim Deus fez uma das mais lindas 
árvores que da cor ao inverno. E por isso 
temos os Ipês: Branco, Amarelo,Amarelo 
do Brejo, Amarelo da Casca Lisa, Amarelo 
do Cerrado, Rosa, Roxo, Roxo Bola, Roxo 
da Mata, Púrpura.
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“Fazer arte é muito bom, dividir a criação com quem aprecia é melhor ainda.”

Isaac de Oliveira
Artista plástico que nasceu em Ilhéus – BA e mora 
há mais de 30 anos em Campo Grande - MS. 

Conhecendo esta região, o artista se encantou 
pela vivacidade do pantanal e direcionou toda a 
sua arte para as cores fortes da fauna e � ora da 
região, baseadas em peixes, pássaros, � ores e 
principalmente diversos ipês. 

Isaac é freqüentemente associado a pinturas de 
ipês. “Já pintei mais de 200”, admite. Seu estilo 
é inconfundível: cores fortes, gestos rápidos e 
texturas únicas.

No fundo de qualquer quadro, há movimentos em 
ondas. A repetição é proposital. “É uma assinatura 
que identi� ca minha arte”, pontua. Isaac de Oliveira 
faz justa menção à  natureza com suas cores 
energizantes presentes  no céu do Centro Oeste, 
nos pássaros, peixe, � ores, frutos e movimentos.

Seus trabalhos transpõem as 
fronteiras nacionais, tendo diversas 
obras divulgadas no exterior. 

Suas telas tem um estilo inconfundível com 
nuances e texturas únicas. Usa muito o recurso 
do pontilhismo para criar essas texturas, 
principalmente nos ipês.
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Pontilhismo, técnica preferida de Isaac de Oliveira
O Pontilhismo é uma técnica de pintura que utiliza pontos coloridos bem 
próximos uns dos outros, sem deixar espaços brancos para dar um toque 
de realidade e de justaposição, proporcionando aos olhos do observador 
uma mistura de imagens e cores, uma visão ótica, dando a impressão de 
um todo. Esse movimento artístico aconteceu no início do século XX por 
Georges Seurat e Paul Signac, uma das tendências do impressionismo.

Os temas geralmente são propostos sobre a natureza, dando ênfase na 
valorização da decomposição das cores e da luminosidade. O desenho 
possui sombras coloridas que combinam com a luminosidade dando 
efeito de dimensão e profundidade. Essas são características na verdade 
do movimento impressionista.

Na década de 50, podemos dizer que o movimento Pop Art resgatou e 
reinventou o Pontilhismo, que encontramos nos primeiros trabalhos de 
Andy Warhol e mais nitidamente no trabalho e Roy Lichtenstein. O artista 
usou uma sub técnica conhecido como os “pontos Ben-day”. O nome é 
uma homenagem a Benjamin Day, ilustrador e grá� co norte americano. Os 
pontos neste caso são de mesma cor e equidistantes para preencherem 
partes do desenho ou são usados para criar sombras, neste caso com 
variação de tamanho e espaçamento.

Com o tema proposto “Ipês” nesse projeto, sugerimos trabalhar com as 
obras de Isaac de Oliveira, fazendo com as crianças a Leitura Formal, 
Interpretativa e Releituras das obras dele.
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Objetivos: 
A) Valorizar e conhecer diversas expressões 
artísticas: a função e importância da lenda, 
ouvir a música que traz o tema e explorar a 
interpretação,

B) Perceber os estilos na história da arte;

Desenvolvimento: 
A) Conhecer a Lenda da História dos Ipês;

B) Ler e deixar que cada um fale sobre a sua 
interpretação e seu entendimento da moral da 
história, em qualquer idade, desde a educação 
infantil até o ensino médio, o que irá diferenciar, 
será a forma de conduzir essa socialização com os 
colegas;

C) Coloque a música “Ipê Amarelo” – do Grupo 
Ponto de Partida para que as crianças ouçam. 
Sugestão: a música pode ser trabalhada também 
com objetivo de desenvolver o ritmo das crianças 
com percussão corporal (palmas, estalos de dedos, 
coxas) ou com instrumentos de percussão;

D) Livros Infantis – Você poderá pedir que leiam o 
livrinho:

MEU AMIGO IPE

• Autor: COELHO, ARLETE

• SINOPSE: Uma aventura do menino Tuiú e de seu 
amigo Ipê, uma velha árvore da � oresta. O livro Meu 
amigo Ipê objetiva proporcionar o desenvolvimento 
de valores como - amor, amizade, respeito, lealdade 
e gratidão.

• Editora: Planeta Rio Editora

C) Conhecer vida e obras do artista Isaac de 
Oliveira;

D) Expressar plasticamente esses conteúdos 
com diferentes materiais buscando desenvolver a 
imaginação, criatividade, atenção, concentração 
e expressão artística.

E) Conhecer a vida e obras de Isaac 
de Oliveira. Conversar com os alunos 
sobre as obras, fazendo uma leitura dos 
elementos, das características (cores 
usadas, tipo de pintura, linhas...), assim, 
os alunos se sentirão protagonistas do 
processo de aprendizagem;

F) Conforme a idade dos alunos, 
pode-se colocar o estilo sobre o 
pontilhismo;

G) Finalmente chega o momento de 
se expressarem através da pintura dos 
ipês, unindo todo o conhecimento até 
aqui sobre o artista mencionado e estilo 
do pontilhismo. Para isso utilize vários 
produtos de pintura que possibilitem 
trabalhar com Pontilhismo.

H) Ao � nal, coloque todos os trabalhos 
um ao lado do outro e faça uma 
avaliação oral com os alunos.
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Modo de fazer:
A) Coloque o verde inglês com um pouco do 
verde escuro e misture para conseguir o tom 
desejado. Pinte todo o fundo.

B) Faça as linhas sinuosas mesclando com 
branco e verde escuro.

C) Contorne as linhas sinuosas com a Acricor 
cristal para destacar.

D) Cole os galhos secos com Cola Branca.

E) Faça pontos em diferentes tamanhos com 
a Acripuff rosa. Entre eles use a Acripuff lilás 
variando sempre o tamanho dos pontos. 
Mesmo processo com a Acripuff branca. 
Coloque alguns pontos no chão também.

F) Depois de 24h. faça a expansão do Acripuff 
com ferro de passar ou secador.

Você vai precisar de:
• Tela
• Acrylic Colors
• Pincel 054 nº 18
• Acricor Cola Relevo Glitter
• Cola Branca
• Galhos secos
• Acripuff

atividade sugerida 01 - Ipê Acripuff
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Modo de fazer:
A) Pinte a tampa com Tempera Guache azul. 
Espere secar bem e passe a Tempera Guache 
Fantasia Glitter azul.

B) Recorte o papelão formando um tronco. 
Cole-o na parte inferior da caixa. 

C) Amasse pedacinhos de papel crepom 
amarelo formando bolinhas e cole-as formando 
a copa � orida da árvore e algumas no chão. 
Passe a Tempera Guache Fantasia Metallic 
amarela sobre as bolinhas de crepom com 
pequenas batidas.

Você vai precisar de:
• Tampa de caixa de sapato
• Guache Multiuso
• Tempera Guache Glitter
• Tempera Guache Metallic
• Cola Branca
• Papel crepom 
• Retalho de papelão ondulado 
• Pincel 054 n°16

atividade sugerida 02 - Ipê papel crepom
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Modo de fazer:
A) Pinte a tampa com pinceladas azuis. Limpe 
o Pincel e passe branco e rosa misturando com 
o azul para formar outros tons.

B) Deixe secar bem e passe a Tempera Guache 
Fantasia Glitter branca.

C) Cole o galho seco formando o tronco.

D) Coloque bastante cola e jogue as miçangas 
para formar a copa � orida. Deixe secar e repita 
o processo. Faça isso até conseguir efeito mais 
alto em algumas partes.

E) Finalize com uma demão de Tempera Guache 
Fantasia Glitter branca sobre as miçangas.

Você vai precisar de:
• Tampa de caixa de sapato
• Tempera Guache 
• Tempera Guache Glitter
• Pincel 054 n°16
• Miçangas brancas
• Cola Branca
• Galho seco

atividade sugerida 03 - Ipê miçangas
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Modo de fazer:
A) Coloque o papel cartão dentro da camiseta 
( manterá o tecido esticado e evitará que a tinta 
vaze).

B) Pinte o fundo com os Pincéis 053 misturando 
azul mar, azul celeste e azul turquesa. Deixe 
irregular o acabamento nas laterais. Nas linhas 
sinuosas use tons mais escuros para destacar.

C) Com os Pincéis 061 pinte o tronco e galhos 
mesclando. Algumas linhas em preto.

D)  Faça pontos em tamanhos variados com a 
Acripuff amarelo limão. Entre esses pontos faça 
outros com o amarelo ouro. O mesmo com o 
amarelo cádmio e branco. No chão faça alguns 
pontos também.

E)Deixe secar por 24h. e expanda com ferro 
de passar no avesso do tecido ou secador de 
cabelo potente diretamente sobre a pintura.

Você vai precisar de:
• Camiseta branca
• Tinta para Tecido 
• Pincéis 053 nº 14 e 18
• Pincéis 061 nº 4 e 12
• Acripuff 
• Papel cartão preparado com 
   Cola Permanente

atividade sugerida 04 - Ipê amarelo com acripuff
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Modo de fazer:
A) Pinte o papel colorido com o Giz de Cera 
Neon rosa. Faça as linhas sinuosas mais 
escuras para destacar. 

B) Passe o Giz de Cera Neon rosa deitado para 
conseguir tons variados nas beiradas da Tela.

C) Cole o papel colorido no fundo da Tela.

D) Corte os canudinhos e cole-os formando o 
tronco.

E) Passe bastante Cola Branca e posicione os 
botões. Deixe secar bem e repita o processo 
até conseguir as camadas mais altas.

F) Com a Acricor vermelha faça pontinhos em 
todos os botões criando o miolo da � or.

Você vai precisar de:
• Giz de Cera Neon
• Acricor Cola Relevo Metallic
• Papel Colorido Xadrez Vermelho 
   de Papelão Quadrada 24X24cm
• Botões
• Canudinho plástico branco
• Tesoura Escolar 
• Cola Branca
• Tela
• Pincel 054 nº 12

atividade sugerida 05 - Ipê com botões
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A) Coloque o papel cartão preparado com a 
Cola Permanente dentro da bolsa (ele manterá 
o tecido � rme e evitará que vaze a tinta).

B) Marque o retângulo que será pintado e 
contorne-o com � ta crepe.

C) Pinte todo fundo mesclando as cores 
metálicas. Destaque as linhas sinuosas com 
tons mais claros. Use os Pincéis 053.

D) Pinte o tronco e galhos com os Pincéis 061. 
Use o marrom e tijolo em seguida faça algumas 
linhas em preto.

E) Retire a � ta crepe.

F) Faça pontos em tamanhos variados com 
a Acripuff branca formando as � ores. Faça 
alguns pontos no chão. Deixe secar por 24h. 
depois expanda com ferro quente ou secador 
de cabelo.

Você vai precisar de:
• Bolsa de algodão
• Tinta para Tecido Metálica
• Tinta para Tecido 
• Acripuff 
• Pincéis 053 n° 14 e 18
• Pincéis 061 n° 4 e 12
• Fita crepe
• Papel cartão preparado com 
   Cola Permanente

atividade sugerida 06 - Bolsa ipê branco com acripuff
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A) Pinte o papel textura visual 3 com o giz de 
cera azul escuro. Passe o giz deitado ao redor 
do papel para deixar tom mais escuro. As linhas 
sinuosas pinte bem escuras para destacar.

B) Desenhe e recorte o tronco no papelão 
ondulado. Pinte-o com giz marrom e faça 
algumas linhas pretas. Cole-o no papel.

C) Coloque a Guache neon numa bandeja de 
isopor. Molhe o cotonete numa das cores e 
carimbe diversos pontos. Mude de cotonete e 
de cor e carimbe mais pontos. O mesmo com 
a terceira cor até preencher toda copa � orida. 
Faça alguns pontos no chão.

D) Cole o trabalho sobre o papelão e recorte.

Você vai precisar de:
• Papel quadradinho azul
• Giz de Cera
• Tempera Guache Neon
• Cola Branca
• Cotonete
• Retalho de papelão ondulado
• Cartão Paraná ou papelão 
• Tesoura Escolar

atividade sugerida 07 - Ipê amarelo neon
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Modo de fazer:
A) Molhe o Pincel na água e passe-o na 
pastilha de Tinta Aquarela com a cor desejada. 
Passe no papel e rapidamente repita o processo 
recarregando o Pincel com mais tinta ou só 
usando água. Mude de cor e vá mesclando. 
Água clareia, Tinta Aquarela dá mais cor. Faça 
todo fundo com Pincel maior.

B) Mude de cores e com Pincel menor faça o 
tronco. 

C) As � ores são pequenas manchas em vários 
tons.

D) Depois de seco use a Acricor fazendo 
círculos e pontos destacando algumas � ores e 
as linhas sinuosas.

E) Recorte uma moldura no papel colorido 
e cole-a sobre a pintura. Pinte-a com a Tinta 
Confetti.

Você vai precisar de:
• Papel para desenho 180g
• Papel colorido
• Tinta Aquarela
• Pincéis 051 nº 8 e 14
• Acricor Cola Relevo Metallic
• Tinta Confetti
• Potinho com água/paninho

atividade sugerida 08 - Ipê em aquarela
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Modo de fazer:
A) Molhe o Pincel na água e na pastilha de 
aquarela branca. Faça linhas sinuosas. Use só 
água para clarear e tirar marcas. Faça algumas 
linhas com rosa.

B) Com o Pincel do próprio pote do Show 
Color pinte o tronco usando verde, vermelho e 
um pouco de amarelo.

C) Use o Show Color branco e dê leves batidas 
com o Pincel deixando marcas dos pelos para 
criar uma textura e formar a copa de � ores.

D) Depois de seco faça pontos com a Acricor 
branco metálico sobre essa copa destacando o 
relevo das � ores.

E) Ao redor faça pontos com Acricor criando 
uma moldura.

Você vai precisar de:
• Papel colorido tamanho A3 
• Tempera Guache Show Color
• Acricor Cola Relevo Metallic
• Pincel 051 nº 10
• Cola Branca

atividade sugerida 09 - Ipê branco
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A Educação deve responder às necessidades 
sociais, por isso, nós como professores, devemos 
exercer um papel relevante no processo do ensino 
da aprendizagem ao lidar com o conhecimento de 
forma interdisciplinar e contextualizada.

O tema em questão visa a seleção e organização de 
diretrizes norteadas por atividades pedagógicas, com a 
� nalidade de desempenhar um trabalho que leve os alunos 
a saberem se conduzir no meio social, vivenciando o 
amor e o respeito pelas pessoas e pela natureza, e que 

possibilitassem a prática de boas ações e sua continuação 
diária, de forma que os alunos entendessem a 
importância fundamental do Natal para todos de forma 
participativa, descontraída, buscando interagir com a 
perspectiva de diversas áreas, envolvendo os aspectos 

históricos, sociais, culturais, biológicos e comerciais.

Sendo o Natal uma das mais importantes 
festividades para os brasileiros, pretendemos aqui 

trabalhar com seu signi� cado para que não se 
torne meramente um feriado comercial, usando 
do nascimento de Cristo para trabalhar bondade, 
caridade, solidariedade, o diálogo e a paz.

Sabemos que a escola deve ser laica, mas 
consideramos que é possível trabalhar com 

o tema do Natal sem necessariamente 
entrar no foco do cristianismo ou abordar 

questões religiosas. Podemos utilizar o 
Natal, como tema para desenvolver um 

trabalho com os valores humanos.
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Elfos:
São divindades da 
mitologia nórdica; 
criaturas do crepús-
culo e da noite. 
Embora sejam seres 
capazes de voar, são 
seres originários da 
terra e das águas.

Papai Noel, 
o bom velhinho

Em cada lugar do mundo ele é chamado 
de uma forma, Papai Noel  (português 
brasileiro)  ou  Pai Natal (português 
europeu), (“Noel” é Natal em francês), etc. 

É uma � gura  lendária  que, em muitas 
culturas ocidentais, traz presentes aos lares 
de  crianças  bem-comportadas na noite 
da Véspera de Natal, o dia 24 de dezembro, 
ou no Dia de São Nicolau  (6 de dezembro). 
A lenda pode ter se baseado em parte em 
contos hagiográ� cos sobre a � gura histórica 
de São Nicolau. Uma história quase idêntica 
é atribuída no folclore grego e bizantino 
a Basílio de Cesaréia. O Dia de São Basílio, 
1 ou 1.º de janeiro, é considerado a época de 
troca de presentes na Grécia.

O personagem, inspirado em  São Nicolau 
Taumaturgo,  arcebispo  de  Mira  na 
Turquia, no  século IV, costumava ajudar, 
anonimamente, quem estivesse em 
di� culdades � nanceiras. Colocava 
o saco com moedas de ouro a ser 
ofertado na  chaminé  das casas. Foi 
declarado santo depois que muitos milagres 
lhe foram atribuídos. Sua transformação em 
símbolo natalino aconteceu na  Alemanha  e 
daí correu o mundo inteiro.

Conforme a lenda, Papai Noel mora no 
Extremo Norte, numa terra de neve eterna. 
Na versão americana, ele mora em sua 
casa no  Polo Norte, enquanto na versão 
britânica frequentemente se diz que ele 
reside nas montanhas da  Lapônia,  Finlândia. 
Papai Noel vive com sua esposa  Mamãe 
Noel, incontáveis  elfos  mágicos e oito ou 
nove renas voadoras. 

Outra lenda popular diz que ele faz uma 
lista de crianças ao redor do mundo, 
classi� cando-as de acordo com seu 
comportamento, e que entrega presentes, 
como brinquedos ou doces, a todos os garotos 
e garotas bem-comportados no mundo, e às 
vezes,  carvão  às crianças mal comportadas, 
na noite da véspera de Natal. Papai Noel 
consegue esse feito anual com o auxílio de 
elfos, que fazem os brinquedos na o� cina, e 
das renas que puxam o trenó.
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Objetivos: 
A) Despertar nos alunos o verdadeiro 
sentido do Natal.

B) Conhecer a simbologia e os 
signi� cados do Natal.

C) Incentivar a prática de bondade e 
solidariedade.

D) Identi� car os símbolos do Natal.

E) Estimular a socialização.

Desenvolvimento: 
A) Veri� que o quanto eles sabem acerca 
do tema.

B) Converse informalmente sobre a 
história do Natal e seus símbolos.

C) Sugira a leitura de livrinhos infantis 
com o tema. Converse sobre a leitura.

D) Outra sugestão é passar vídeos aos 
alunos. Sugestão: Turma da Mônica 
“Véspera de Natal” e “Linda Noite de 
Natal”.

E) Existem várias músicas natalinas. 
Cante com as crianças.

F) Como podemos ajudar o próximo? 
Faça uma re� exão com seus alunos.

G) Faça um mural junto aos alunos onde 
será registrada cada nova informação 
aprendida nas aulas. Peça que relatem 
situações vividas em família.

F) Participar de atividades que envolvam 
histórias, brincadeiras e canções para 
despertar e esclarecer curiosidades sobre o 
Natal.

G) Produzir trabalhos artísticos, utilizando 
a linguagem do desenho, da pintura, da 
colagem, da construção, desenvolvendo o 
gosto, o cuidado e o respeito pelo processo 
de produção e criação.

H) Peça que leiam o texto acima: “Papai Noel, o 
bom velhinho” e converse com os alunos sobre as 
características dele e como foi a evolução de sua 
imagem na sociedade.

I) Cartas ao Papai Noel - permitir que “escrevam” 
e ilustrem cartas e recadinhos, bilhetes ao Papai 
Noel, deixando uma caixa de correio na sala para 
que depositem ali sua correspondência. Conversar 
com eles, explicar que podemos desejar diversas 
coisas, como um mundo melhor para todos, 
amizade, amor no coração, saúde, paz, e não 
somente coisas materiais.

J) Confeccionar atividades com os símbolos do 
Natal (Sino, Guirlanda, Presépio, Papai Noel, Bota, 
Estrela, Bolas, Renas, Anjos).

K) Ao � nal, converse com os alunos sobre os 
valores que foram trabalhados e as atividades 
desenvolvidas.
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Modo de fazer:
A ) A parte externa da tela pinte com Tempera 
Guache. Depois de seco passe Guache 
Fantasia Glitter vermelho.

B) Pinte a parte interna da tela de azul claro, só 
a metade de cima. Depois de bem seco passe 
uma demão de Tinta Confetti com detalhes 
azuis.

C) Na metade de baixo passe Textura Snow 
usando um palito de sorvete.

D) Amasse o jornal e faça duas formas 
arredondadas. Coloque sobre a Textura Snow 
ainda molhada.

E) Sobre esse jornal passe a Textura Snow 
modelando o boneco de neve. O jornal ajudará 
no volume do corpo e cabeça do boneco.

F) Recorte três triângulos no papelão em ordem 
crescente de tamanho.

G) Pinte os triângulos com Tempera Guache 
verde. Depois de seco passe o Guache Fantasia 
Glitter verde. 

H) Cole um triângulo sobre o outro formando 
o pinheiro e cole-o ao lado do boneco de neve.

I) Com a Acricor ouro faça linhas curvas 
sobre o pinheiro e com as coloridas, pontinhos 
imitando as bolas.

J) Cole o tecido xadrez formando o gorro e 
cachecol do boneco.

K) Monte a bandeira com o logotipo e cole-a 
como se o boneco estivesse segurando.

Você vai precisar de:
• Tela
• Papelão
• Jornal
• Tempera Guache 
• Tempera Guache Fantasia Glitter 
• Textura Snow - Neve
• Pincéis 054 nº 8 e 14
• Acricor Cola Relevo Glitter 
• Acricor Cola Relevo Metallic 
• Retalho de tecido xadrez
• Palito de churrasco
• Logotipo impresso em sul� te
• Estrela 
• Cola Branca
• Tesoura  
• Palito de sorvete

atividade sugerida 01 - Boneco de neve e árvore
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Modo de fazer:
A) Pinte a Tela com o Tempera Guache preto. 
Depois de bem seco passe o Tempera Guache 
Glitter preto.

B) No papel para desenho pinte listas ou 
manchas em diversas cores com a Big 
Canetinha Hidrográ� ca.

C) No verso desse papel marque pontos de 2 
em 2cm nos dois lados maiores. Uma os pontos 
e recorte essas tiras.

D) Pegue uma tira, marque 2cm e corte essa 
parte menor e elimine-a. Na tira seguinte 
marque 3cm e tire fora, na seguinte 4cm assim 
aumentando e cortando todas as tiras.

E) Cole as tiras da maior para menor deixando 
um pequeno espaço entre elas e centralize bem 
para formar o pinheiro.

F) Enfeite a árvore com estrelas usando Acricor 
prata.

Você vai precisar de:
• Tela
• Tempera Guache Lavável 
• Tempera Guache Glitter 
• Acricor Cola Relevo Glitter
• Pincel 054 nº 14
• Big Canetinha Hidrográ� ca 
• Papel para desenho 180g
• Lápis Gra� te
• Borracha 
• Régua
• Tesoura 
• Cola Branca

atividade sugerida 02 - Árvore em tirinhas
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Modo de fazer:
A) Recorte uma oval no papelão.

B) Espete o palito de churrasco na bola de 
isopor maior, deixe alguns centímetros e quebre 
o palito. Espete a outra bola e junte-as com a 
Cola para E.V.A. e Isopor.

C) Recorte uma pequena fatia da parte inferior 
da bola maior, passe cola e preda-a no papelão.

D) Com palito de sorvete espalhe a Textura 
Snow nevasca por toda superfície da base e 
das bolas de isopor.

E) Quebre um pedaço pequeno do palito 
e sobre ele modele o Biscuit no formato de 
cenoura para o nariz. Depois de bem seco 
espete na bola menor e passe cola branca.

F) Com Acricor preta faça pontos formando os 
olhos e a boca.

G) Faça uma trança com a lã e amarre-a entre 
as bolas de isopor para o cachecol.

H) Espete os galhos secos para os braços e 
prenda com cola branca.

I) Amarre um retângulo da malha colorida e 
cole-o na cabeça fazendo o gorro.

J) Enfeite com sininho.

Você vai precisar de:
• Textura Snow
• Retalho de papelão
• 2 Bolas de isopor
• Massa para Biscuit 
• Acricor Cola Relevo Brilliant 
• Cola para E.V.A. e Isopor
• Cola Branca 
• Tesoura
• 2 Galhos secos 
• 3m de Lã colorida
• Retalho malha colorido
• Palito de churrasco
• Palito de sorvete 
• Sininho

atividade sugerida 03 - Boneco de neve
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Modo de fazer:
A) Fure os CDs com um preguinho quente.

B) Rasgue a xerox da partitura com as mãos 
deixando pedaços bem irregulares.

C) Pinte alguns pedaços de verde e outros de 
vermelho usando o giz de cera deitado assim 
as bordas � cam mais escuras.

D) Coloque a Cola Branca numa bandeja de 
isopor, molhe o Pincel nela e passe no verso 
dos pedaços de papel. Posicione o papel sobre 
o CD e com o Pincel estique bem espalhando 
cola na parte de cima também. Repita o 
processo até cobrir todo CD. Depois de bem 
seco recorte ao redor para acertar o contorno.

E) Passe nos CDs a Tinta Confetti com detalhes 
vermelhos e verdes conforme coloriu.

F) Desenhe as letras no E.V.A. preto, recorte-as 
e cole-as nos CDs.

G) Sobre as letras passe Tinta Confetti com 
detalhes ouro.

H) Contorne as letras com Acricor ouro. Ao 
redor dos CDs faça um tracejado.

I) Corte a � tinha e com ela prenda um CD no 
outro.

J) Cole as folhas de pinheiro.

Você vai precisar de:
• Quatro CDs
• Xerox de partitura musical
• Giz de Cera
• Acricor Cola Relevo Glitter 
• Tinta Confetti 
• Pincel 054 nº 1
• E.V.A.
• Cola Branca
• Tesoura
• Lápis Gra� te
• 30cm de � tinha vermelha
• Laço natalino
• Galhos plásticos de pinheiro

atividade sugerida 04 - Faixa de CD
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Modo de fazer:
A) Pinte a parte interna da cabaça com a cor 
palha. Na parte externa use Cerâmica mesclado 
com chocolate e preto.

B) Ao redor da cabaça passe a Metal Colors 
dourado solar.

C) Modele as � guras com a Massinha de 
Modelar. Use o palito de dente para � xar a 
cabeça ao corpo. Use cola branca para � xar 
cabelo, véu, barba, etc...

D) Corte pedacinhos de palha da costa e cole-
os para formar a manjedoura.

E)Posicione as � guras e cole-as com cola 
branca.

F) Cole o galhinho seco formando a cajado.

G) Modele a estrela e enfeite-a com Acricor 
prata. Cole-a no alto da cabaça.

Você vai precisar de:
• Uma cabaça cortada ao meio
• Tinta Acrílica Fosca 
• Tinta Metal Colors 
• Pincéis 057 nº 8 e 14
• Massinha de Modelar 
• Palitos de dentes 
• Cola Branca 
• Acricor Cola Relevo Glitter
• Acricor Cola Relevo Brillliant
• Palha da costa 
• Galhinho seco

atividade sugerida 05 - Presépio
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Modo de fazer:
A) Esquente o pote com secador de cabelo para 
amolecer o plástico e dobre-o. Rapidamente 
coloque na água para endurecer na posição 
desejada.

B) Passe uma demão de Primer. Deixe secar 
bem e passe a segunda demão.

C) Pinte cada pote de uma cor deixando secar 
bem entre as duas demãos.

D) Use uma demão da tinta Confetti com 
detalhes prata só no pote.

E) Com Pincel nº 0 pinte os olhos e bocas. Nos 
pontinhos use o cabo do Pincel.

F) Recorte o E.V.A. branco em formato de 
coração para as asas e retângulos com uma 
lateral inclinada para as mangas.

G) Faça pontinhos com Acricor prata ao redor 
das asas e mangas.

H) Amarre as � tinhas ao redor da tampa 
terminando com um lacinho.

I) Cole as asas e mangas com Cola para E.V.A. 
e Isopor.

Você vai precisar de:
• Potes plásticos com tampa
• E.V.A. 
• Primer
• PVA Tinta Fosca para Artesanato 
• Tinta Confetti 
• Acricor Cola Relevo Glitter 
• Pincel 057 nº 12 
• Pincel 056 nº 0 
• Cola para E.V.A. e Isopor
• Cola Branca
• Fita de cetim
• Marcador Permanente

atividade sugerida 06 -  Coral de Anjos
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Modo de fazer:
A) Cubra a moldura vermelha com jornal.

B) Molhe a escova de dentes na tinta azul e 
passe o dedo nas cerdas espalhando a tinta 
em pontinhos. Repita até � car na quantidade 
desejada. Retire o jornal.

C) Corte um quadrado de 18cm, outro de 
16cm e assim até 6cm.

D) Dobre os quadrados ao meio formando 
triângulos.

E) Comece colando o triângulo maior, em 
seguida cole o outro na parte interna do anterior 
e assim sobrepondo cole todos mantendo uma 
distância entre eles. Passe Tinta Confetti sobre 
a árvore.

F) Retome a colagem prendendo a ponta 
superior de cada triângulo.

G) Cole o galho seco e as estrelas.

H) Com Acricor faça uma linha tracejada ao 
redor da moldura.

Você vai precisar de:
• Papel colorido com molduras A3 
• Papel que se dobra na cor verde 
• Tempera Guache
• Tinta Confetti 
• Acricor Cola Relevo Glitter 
• Cola Branca
• Estrelas douradas
• Galho seco
• Tesoura 
• Escova de dentes

atividade sugerida 07 -  Árvore de dobraduras
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Modo de fazer: 
A) Desenhe um círculo de 25cm de diâmetro 
e outro de 20cm usando o mesmo centro. 
Recorte-os formando a base da guirlanda.

B) Pinte-a com guache vermelho. Depois de 
seca passe o Guache Fantasia Glitter vermelho.

C) Pinte as tampinhas com Acrylic Colors 
branca usando o palito de sorvete para que 
� que com textura.

D) Modele o Biscuit laranja formando as 
cenouras para o nariz e cole-os na tampinha 
com cola branca.

E) Use o cabo de Pincel e com Tinta Guache 
preto faça os olhos. Para os pontinhos da boca 
use palito de dente. Suje o nariz de branco para 
parecer neve.

F) Cole as tampinhas numa metade da 
guirlanda. Na outra metade cole as folhas.

G) Com Biscuit vermelho faça bolinhas e cole-
as entre as folhas.

H) No alto prenda o laço e em cada boneco de 
neve cole um lacinho.

Você vai precisar de:
• Tampinhas plásticas 
• Papelão ou cartão Paraná 
• Tempera Guache
• Tempera Guache Glitter
• Pincel 054 nº 14
• Acrylic Colors
• Massa para Biscuit
• Acricor Cola Relevo Brilliant
• Folhas arti� ciais
• Laço natalino
• Lacinhos
• Cola Branca
• Cola Lantejoula
• Palito de dente
• Palito de sorvete

atividade sugerida 08 -  Guirlanda de tampinhas



221

Modo de fazer: 
A) Faça furos no potinho para encaixar o arame 
dos braços.

B) Corte o arame, vire uma ponta, encaixe no 
furo e passe bastante � ta crepe ao redor dessa 
ponta para não escapar do furo.

C) Espete palitos de churrasco para as pernas 
( se desejar faça pernas móveis também).

D) Modele a cabeça com jornal, prenda um 
pedaço de palito de churrasco com � ta crepe.

E) Prepare o Papel Machê como indicado na 
embalagem.

F) Aplique uma camada sobre todas as áreas, 
encaixe a cabeça. Cuidado para não deixar os 
braços presos.

G) Pinte a roupa de vermelho, detalhes em 
branco com batidas do Pincel para criar textura 
dos pelos. 

H) Misture branco e vermelho criando um rosa 
para pintar o rosto. Faça a barba, sobrancelha 
e cabelos a com Pasta para Modelagem.

I) Cole os olhos móveis.

J) Com o retalho de tecido monte o gorro e 
enfeite colando algodão.

Você vai precisar de:
• Papel Machê
• Pasta para Modelagem
• Potinho plástico
• Jornal
• Palito de churrasco
• Arame
• Tempera Guache 
• Pincel 054 nº 10 
• Cola Branca 
• Fita crepe 
• Olhos móveis 
• Retalho de tecido
• Algodão

atividade sugerida 09 -  Papai Noel articulado
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https://super.abril.com.br/mundo-estranho/qual-e-a-origem-do-circo/
https://www.infoescola.com/artes-cenicas/historia-do-circo/ 
http://www.miniweb.com.br/cidadania/Dicas/Artigos/palhaco.html
https://brasilescola.uol.com.br/datas-comemorativas/dia-nacional-da-consciencia-negra.htm
https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/datas-comemorativas/dia-nacional-consciencia-negra
http://afrologia.blogspot.com/ 
https://www.calendarr.com/brasil/dia-nacional-da-consciencia-negra/
http://www.arte.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=106
https://www.todamateria.com.br/bumba-meu-boi/
https://www.todamateria.com.br/samba/
http://comodesenhardozero.com.br/como-desenhar-algo-a-partir-da-sua-imaginacao/
https://www.historiadasartes.com/prazer-em-conhecer/giuseppe-arcimboldo/

http://desenhosergioandrade.blogspot.com/2013/09/as-quatro-estacoes.html
http://www.educacional.com.br/projetos/arcimboldo/giuseppe.asp
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