
ESCOLA SEM MUROS
Em casa também se aprende
ARTE 1o. ano



A professora de artes 
Rosana Freitas 
trabalha na EMEF Diácono Jose 
Ângelo Victal (Santa Luzia ) e 
na EMEF Prefeito Guido José 
Gomes Miné e preparou este 
material, em conjunto com a 
Prof. Fernanda Cabral (EPP) 
conforme a habilidade do 1º. ano: 

(EF01AR01SP) Identificar
e apreciar desenho,
pintura, modelagem e
colagem como modalidades
das artes visuais,
cultivando a percepção, o
imaginário, a capacidade
de simbolizar e o
repertório imagético.
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Objeto do conhecimento: Pintura



Pintura a dedo
A arte de se expressar utilizando os dedos como ferramentas para a pintura é 
uma prática conhecida por muitos, principalmente para quem tem crianças em 
casa. Embora possa ser praticada por pessoas de todas as idades, essa atividade é 
geralmente aplicada com crianças em fase de desenvolvimento das habilidades 
motoras. Elas gostam muito!



“Pintando com os dedos, a artista
americana IRIS SCOTT (que não
é mais uma criança) tem
surpreendido com suas telas
repletas de cores que explodem
em movimentos criados por ela,
sem usar um pincel sequer.
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Você pode ver a Iris pintando

nesse vídeo:

https://youtu.be/iZY0AZOFyDM



Vamos pintar com os dedinhos? 
Você vai precisar de:

✔ Pintura a dedo ou tinta guache; 
✔ Folhas de papel;
✔ Colocar tudo em uma mesa de trabalho ou no chão. Cubra a superfície 

com jornal ou plástico para não ter que se preocupar com a sujeira. O 
importante é deixar a criança pintar onde ela se sinta mais à vontade. 

✔ Um pedaço de pano úmido para limpar os dedos da criança quando ela 
quiser trocar a cor de tinta.
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Francesca, pintura de Íris Scott



Agora, utilizando tinta guache e 
papel, realize com os dedos sua 
pintura com muita criatividade e 
capricho.

Fotografe a sua produção e poste nas redes 
sociais de seus responsáveis utilizando a 
hashtag #escolasemmuros.
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http://bit.ly/2X9RQ9U
http://bit.ly/2X9RQ9U

