
Em casa também se aprende

ARTE
1º ano

ESCOLA 
SEM MUROS



A Professora de Arte, Taciana Berthoud,
trabalha na EMEF Prof. Walter
Thaumaturgo (Parque São Luiz) e preparou
este material, em conjunto com a Prof.
Fernanda Cabral (EPP), conforme a
habilidade do 1º. ano:

(EF01AR04SP) Experimentar desenho, pintura, modelagem e
colagem por meio de técnicas convencionais e não
convencionais, fazendo uso sustentável de materiais e
instrumentos.



ARTE COM 
RESÍDUOS

Você já pensou que aqueles resíduos de tudo o que consumimos 
pode virar Arte? 

Em vez de jogar fora todo o lixo, que tal pensar diferente?

Alguns artistas já se preocupam em aproveitar esses materiais para 
criar suas obras de arte, vamos conhecer um pouco mais?

RESÍDUOS= RESTOS, SOBRAS



Dá para fazer ARTE
com qualquer coisa?

Para criar, usamos a imaginação e
assim, podemos criar com base
nos mais diversos materiais.

1. O que você vê nessa imagem?

2. Qual material o artista usou
para fazer essa obra?

Medusa Plate, de Vik Muniz



Vamos conhecer o artista Vik Muniz !
Lixo, restos de demolição e componentes como
açúcar e chocolate, essas são as matérias primas de
Vik Muniz, artista brasileiro.

O artista cria as imagens com os materiais que
normalmente vão para o lixo e depois fotografa o que
fez, resultando na obra de arte. As fotografias de Vik
fazem muito sucesso e estão em vários museus pelo
mundo.

Para conhecer um pouco mais sobre o artista, click no
link. O vídeo tem linguagem para adultos, mas nele
você poderá ver muitas imagens do artista:

Autorretrato, Vik Muniz

https://www.youtube.com/watch?v=VDkR62s8l4s

https://www.youtube.com/watch?v=VDkR62s8l4s


Vamos observar essas obras:

Olhe com atenção essas imagens. De que materiais elas foram feitas?
Você já tinha imaginado que esses materiais poderiam virar uma obra 

de arte?

John Lennon, Vik Muniz Lixo Extraordinário, Vik Muniz, 2008Soldadinho de Brinquedo, Vik Muniz, 2003



Junte todos os materiais para criar sua
obra de arte, use a imaginação para
fazer figuras divertidas!

Depois de colar, peça para um adulto
fotografar sua colagem! Guarde sua
produção para mostrar na escola
quando as aulas voltarem e, se puder,
compartilhe nas redes sociais usando a
hashtag #escolasemmuros.

Agora é a 
sua vez!!!

Você vai precisar de:

1.

2.

3.

Cola branca
Papel sulfite

Materiais Recicláveis, 
como tampinhas, 
papelão, revistas, etc

Crie sua composição 
como preferir e 

divirta-se!



http://bit.ly/2X9RQ9U

