
ESCOLA SEM 
MUROS

Em casa também se aprende ARTE 
2º. ano



A Professora de Arte,
Roselene Aparecida de Moraes,
trabalha na EMEF Amedeo
Piccini e na EMEEEIF Madre
Cecília e preparou este
material, em conjunto com a
Prof. Fernanda Cabral (EPP),
conforme as habilidades do 2º.
ano:

(EF02AR04SP) Experimentar, desenho, modelagem, pintura e escultura por meio 
de técnicas convencionais e não convencionais, fazendo uso sustentável de 
materiais e instrumentos.



Figureiras de Taubaté
Arte em Barro - Modelagem 

Os Figureiros são conhecidos em países do 
mundo inteiro, tendo como trabalhos mais famosos “a 
chuva de pássaros” e o “pavão”, símbolos do artesanato 
paulista.

Hoje, os Figureiros de Taubaté são 
representados não só por mulheres, como também por 
homens que exercem a função de modelar. Eles trabalham 
com uso de argila e barro criando obras que retratam o 
cotidiano da vida no interior e temas religiosos.

Adaptado de https://guiataubate.com.br/pontos-turistico-

em-taubate/casa-do-figureiro

A história das Figureiras de Taubaté teve seu início por volta de 1645, quando os frades da 
ordem de São Francisco de Assis trouxeram figuras de arte sacra da Itália para montar um presépio no 
Convento Santa Clara. 

Para completar o presépio, artesãs da cidade começaram a produzir animais, passando a ser 
chamados de Figureiras. 

https://guiataubate.com.br/pontos-turistico-em-taubate/casa-do-figureiro


Arte em Barro – Modelagem –
Figureiros de Taubaté 



Você pode encontrar em casas de material de construção, de 
jardinagem e em papelarias.

Como estamos em quarentena, não 
é um bom momento pra sair pra 
comprar esse material. 
Então, se você não tiver argila em
casa nem tiver como comprar,
sugerimos que você utilize a massa
de modelar. Ela não tem a mesma
consistência mas pode oferecer
uma ótimo exercício para as
mãozinhas.

Vamos modelar argila?



Você vai precisar de :

4 xícaras de trigo
1 xícara de sal de cozinha
1 colher de sopa de vinagre
2 colheres de sopa de óleo
1 xícara e meia de água
Corante alimentar na cor que
preferir
Misture tudo em uma tigela e ,
se desejar, guarde na geladeira
em potinhos fechados.

Receita de massinha de modelar caseira



Vamos 
modelar 

bichinhos?



Espere 
secar 
por 24 
horas e 
pinte com 
tinta 
guache.



Se puder, 
fotografe o seu trabalho e 
poste nas redes sociais 
usando a hashtag #escolasemmuros.

Guarde o seu trabalho para mostrar ao 
professor e aos colegas quando as aulas 
voltarem.



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

