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EMA “MAESTRO FÊGO CAMARGO”
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https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcTeqnK_1gdJZ4-wAxHb3P1_qsiLGm-

1jThOJyu_hC5ZfJBc5W6x&usqp=CAU



Bem vindos 
queridos alunos  

Vamos continuar  nossas 

atividades artísticas ?

https://cdn-0.imagensemoldes.com.br/wp-content/uploads/2018/06/Bal%C3%B5es-Conjunto-de-Bal%C3%B5es-Coloridos-6-PNG-300x231.png



CORES 

NO

MUNDO
Família de Gatos

2003 

Aldemir Martins 

https://uploads5.wikiart.org/images/aldemir-martins/family-of-cats-2003.jpg



ALDEMIR MARTINS 

Aldemir Martins

1922 – 2006

Artista brasileiro conhecido por

pinturas, desenhos e ilustrações

que retratavam a flora e a fauna do

estado Ceará, onde nasceu.

Gostava muito de pintar gatos.

https://www.wikiart.org/en/aldemir-martins    



Gatos de Aldemir Martins 

Gato azul Gato branco, 2001 

https://uploads0.wikiart.org/images/aldemir-martins/white-cat-2001.jpg!PinterestSmall.jpg



Mais gatinhos 

Flores e gato amarelo, 2002 

Gato amarelo, 2001

https://www.wikiart.org/en/aldemir-martins                                                          



Bichinhos 
modelados 

Quando estamos na escola trabalhamos com argila (barro 
tratado especialmente pra queima acima de 900 ºC); 

Em casa não temos argila então vamos usar a 
imaginação; 

Vamos “criar” nossos bichinhos com papelão;

Vou deixar algumas ideias aqui e cada um vai criar o seu 
bichinho, tá legal? 

Soltem a imaginação e façam quantos quiserem.

Combinado?
https://www.artesanatopassoapassoja.com.br/corujinhas-de-argila-passo-a-passo/

https://www.artesanatopassoapassoja.com.br/corujinhas-de-argila-passo-a-passo/


MODELAGEM 

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcSC5FeE4ExgSH3ocr-F8HdLHC7-AkQF-7qLf0vKT1Gwff7KxmwC&usqp=CAU          

https://i.ytimg.com/vi/KZULGwnXdBs/hqdefault.jpg

Trabalhamos a argila (barro tratado)

depois de muito bem sovado começamos

a modelar nossos bichinhos 

Isso na ESCOLA, lembram?



Em casa 

Agora em casa vai ser diferente. 

Vamos usar e abusar  da nossa 

CRIATIVIDADE. 

BICHINHOS DE PAPELÃO!!!!

Isso mesmo que você leu. 

Vamos “criar” com papelão criando lindos 

bichinhos. 

Partiu produzir nossos bichinhos? 



“MODELAGEM 
COM PAPELÃO”

VOU DEIXAR AQUI ALGUNS MODELOS DE

BICHINHOS QUE PODEMOS FAZER USANDO

PAPELÃO E / OU PAPÉIS COLORIDOS.

VAMOS SOLTAR NOSSA IMAGINAÇÃO E CRIAR LINDOS BICHINHOS!



Borboletinhas 

http://centroamasterceira.blogspot.com/2011/07/borboleta-arco-iris.html

http://centroamasterceira.blogspot.com/2011/07/borboleta-arco-iris.html


https://images.app.goo.gl/iM5WJ7hpuCJ9nQcJ8 https://images.app.goo.gl/CD61D7XujB2iYrYt8

https://images.app.goo.gl/wekrUZhN7jv4dCgh9 https://images.app.goo.gl/4Tp2gBdJwH9RdDHDA

LINDINHOS 

AGORA É SÓ ESCOLHER O MODELO PARA SE INSPIRAR

https://images.app.goo.gl/iM5WJ7hpuCJ9nQcJ8
https://images.app.goo.gl/CD61D7XujB2iYrYt8
https://images.app.goo.gl/wekrUZhN7jv4dCgh9
https://images.app.goo.gl/4Tp2gBdJwH9RdDHDA


MAIS UM LINK PARA VOCÊS 

Esse vídeo é bem legal. Mamãe que brinca ensina algumas opções de bichinhos . 

Clique no endereço do link e divirta-se com novos bichinhos. 

Endereço do link:      

https://www.youtube.com/watch?v=5VXDaz9rREg&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=5VXDaz9rREg&feature=youtu.be


ATIVIDADE 1

Agora que já temos nossos modelos e o passo a passo 
nos vídeos vamos criar nossos bichinhos? 

MATERIAL:

• Miolo do rolo de papel higiênico;

• Pedaços de papelão ou papéis coloridos; 

• Cola branca;

• Tesoura sem ponta; 

• Tintas das cores que preferir; 

• Godê para as tintas ou forminha de gelo;

• Pincéis; 

• Copo com água;

• Paninho para limpar e secar os pincéis;  

• Lápis e Canetinhas; 

• Avental; 

• Ajuda de um adulto para a pintura (quantidade de 
tinta, organização e limpeza do espaço, etc.) ;

• E o principal muuuuuuuuuuuuiiiiiiiiiita CRIATIVIDADE!!!!

• Vamos começar? 



Foto dos materiais necessários 



MUITA 
ATENÇÃO 
GALERINHA ! 

Vamos trabalhar com tinta. 

Legal né? 

É muito bom trabalhar com tinta, porém temos que tomar 
alguns cuidados: 

• Colocar o avental ou roupa que possa manchar de 
tinta;

• Forrar a mesa com o nosso plástico; 

• Colocar pouca tinta para não desperdiçar;

• Lavar muito bem os pincéis com sabonete ou sabão, 
como aprendemos na escola;

• Secar muito bem os pincéis para guardar; 

• Organizar direitinho o seu espaço de trabalho assim que 
finalizar sua pintura, OK?

• Mantendo tudo bem arrumadinho e limpinho a mamãe 
fica contente e sempre ajuda a gente. 

• Estamos combinados? 

• Então mãos a obra!!!! 



Resultado 

Olhem os meus bichinhos...

Aqui tá tão frio que o meu pinguim ficou azul de 

friiiiiiiiiiiio. 

É isso aí pessoal vamos soltar a imaginação. 



POSTANDO  EM 
#fegoemcasa

• Encerramos aqui nossa aventura com a “modelagem 

com papelão”. 

• Logo estaremos de volta.  

• Se desejar pode postar o resultado do trabalho nas 

redes sociais usando a #fegoemcasa para encantar 

a todos com sua Arte.

• Nós professores da Fêgo ficaremos muito felizes em 

ver suas obras na internet. 

• Nos encontramos na próxima aventura !!!

• Abraços carinhosos ; )

Prof.ª Vanda Savóia


