
ESCOLA 
SEM MUROS

Em casa também se aprende

ARTE
FUNDAMENTAL I



Atividades

Escultura

2º. ano

Fotografia

5º. ano

Pintura

1º. ano

Escultura

4º. ano

Pintura em objetos de 
madeira.

Escultura com objetos 
caseiros que estão sem uso.

Escultura de papel. Fotografia de reflexos em 
preto e branco.

3º. Ano
Desenho

Desenho de observação de 
natureza-morta.



— Professora Fernanda Cabral de Vasconcellos

Equipe de Práticas Pedagógicas

ORIENTAÇÃO AOS RESPONSÁVEIS

As atividades desse material foram inspiradas no livro “Arte

Brasileira Para Crianças” de Isabel Diegues, Márcia Fortes, Mini

Kerti e Priscila Lopes.

São atividades simples, porém as crianças do 1º ao 3º ano vão

precisar da leitura e realização conjunta com seus responsáveis.

Já as do 4º e 5º ano podem realizar a leitura e as atividades de

forma autônoma. O acompanhamento dos responsáveis é

essencial para que as crianças se sintam seguras.

Espero que seja um momento de descobertas artísticas para

responsáveis e estudantes.



PINTURA

1º. ano

Pintura com ar, sombra e madeira (2017) 

Sérgio Sister

Caixa 85 (2010), Sergio Sister



● Escolham juntos (responsáveis e estudantes) algum objeto de madeira que 
esteja precisando de uma cor, aí na casa de vocês. Pode ser uma caixa velha, 
uma ripa de madeira, uma porta, enfim… qualquer objeto.

● Vocês também vão precisar de tinta. Como você ainda é pequeno ou pequena, 
vamos usar tinta guache ou pintura a dedo. Não é o ideal para madeira, mas é o 
que  não vai fazer mal para vocês.

● E também vamos precisar de um pincel largo ou uma bucha de lavar louça.

● Agora é só você e sua família cobrirem a madeira de cor. Quanto mais colorido, 
melhor! Fotografe a produção de vocês e poste nas redes sociais com a 
#escolasemmuros.

Sérgio Sister 
é um artista paulista  que 
faz pinturas em ripas e 
caixas de madeira.

Inspirados na obra dele 
vamos colocar cor em 
algum objeto de madeira 
que temos em casa?

DIVIRTA-SE



ESCULTURA
2º.ano

Terracota Ebony (2006) Alexandre da CunhaManhã XXIV (2018) 

Alexandre da Cunha



ALEXANDRE DA CUNHA 
é um artista carioca que 
faz esculturas usando 
objetos caseiros como 
vassouras, desentupidores 
de pia, ventiladores, etc.

Vamos criar uma escultura?

Procure, junto com seus responsáveis, alguns objetos 
de casa que não estejam mais sendo usados.

Pode ser pote de plástico, vassoura, cadeira, abajour, 
qualquer objeto que não seja mais usado.

Agora vamos juntas as peças

Para juntar as peças você pode usar durex, fita crepe, 
fita isolante ou qualquer outra fita colante que sua 
família tenha em casa. Procure dar uma forma bem 
legal para os objetos juntos.

Fotografe seu trabalho e poste nas redes sociais com 
a #escolasemmuros.



DESENHO

3º. ano

Natureza Morta (1933) Guignard



Arte na mesa!
Muitos artista pintam arranjos com frutas, 
legumes e objetos de decoração, criando um 
tema de arte que é chamado de natureza-morta.

Selecione algumas frutas, flores e objetos. 
Monte em cima de uma mesa, uma composição 
com que você selecionou e faça um desenho 
desse arranjo.

Fotografe o seu desenho e a sua composição e 
poste nas suas redes sociais com a 
#escolasemmuros.

https://br.pinterest.com/pin/730005420824595777/

https://br.pinterest.com/pin/730005420824595777/


4º. ano
ESCULTURA

Escultura de corte e dobra (década de 60) Amílcar de Castro



Amílcar de Castro 
ficou conhecido por fazer pesadas 
esculturas de chapas de aço que são 
cortadas e “dobradas”, formando 
grandes objetos. 

Vamos fazer uma escultura inspirada no 
trabalho dele? Você vai precisar de um 
papelão bem grosso.

Coloque o papelão sobre uma 
mesa e desenhe um contorno 

redondo. Um círculo. Pode 
usar um pote como molde, se 

quiser.

Depois, corte esse círculo 
com uma tesoura. Em 

seguida, desenhe um L no 
centro do círculo, como 
indicado no desenho.

Será que a sua escultura 

fica em pé?

Experimente fazer outras                            

esculturas com outros 

cortes.

Fotografe suas produções e 

poste nas redes sociais com 

a #escolasemmuros.



FOTOGRAFIA

5º. ano

Pampulha (2010) Mauro Restiffe



Pra dar um charme a mais                                         
use o filtro preto e branco.

Se puder, poste sua foto nas 
redes sociais com a 
#escolasemmuros.

Vamos experimentar 
fotografar reflexos 

em nossa casa?

MAURO RESTIFFE
é um fotógrafo  
que gosta de fotografar 
reflexos.

Procure uma 
janela de vidro ou 
algum superfície 

que mostre 
algum  reflexo e 

fotografe.



Bom trabalho 
a todos!

Divirtam-se juntos e, 
se puderem, 

fiquem em casa.

Professora Fernanda Cabral de Vasconcellos
EPP Arte / SEED / PMT



http://bit.ly/2X9RQ9U
http://bit.ly/2X9RQ9U

