


Bem vindos 
queridos alunos  

Vamos continuar  nossas 

atividades artísticas ?

https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1y0WnbgaH3KVjSZFjq6AFWpXaP/10-p-s-12-polegada-de-metal-brilhante-p-rola-l-tex-bal-es-coloridos-feliz.jpg
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Tarsila do Amaral

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcQlMYtK-DpofU_3sNsSeSbucnTgynkIYUWSTzjFaNEhCalk_QcA&usqp=CAU           



Cuca – Tarsila do Amaral 

Tarsila do Amaral (1886-1973) foi uma das

mais importantes artistas do Brasil.

Tarsila pintou o quadro “A Cuca” no começo

de 1924 e escreveu à sua filha dizendo que

estava fazendo uns quadros “bem

brasileiros”, e o descreveu como “um bicho

esquisito, no meio do mato, com um sapo,

um tatu, e outro bicho inventado”.

https://www.historiadasartes.com/sala-dos-professores/a-cuca-tarsila-do-amaral/

http://www.historiadasartes.com/prazer-em-conhecer/tarsila-do-amaral/
https://www.historiadasartes.com/sala-dos-professores/a-cuca-tarsila-do-amaral/


TARSILA DO 
AMARAL 

Tarsila do Amaral foi um importante

nome da arte moderna brasileira,

representando em suas obras as

tradições, cores e temas do seu

país de origem, sem deixar de lado

os problemas sociais do Brasil.

https://blog.grafittiartes.com.br/arte-modernista-de-tarsila-do-amaral/

https://blog.grafittiartes.com.br/menos-e-mais-conheca-a-arquitetura-moderna-brasileira/
https://blog.grafittiartes.com.br/arte-modernista-de-tarsila-do-amaral/


Obras Tarsila do Amaral 

https://www.bykamy.com.br/dw/wp-content/uploads/2018/08/TAPEC%CC%A7ARIA-

TARSILA-A-BONECA-K119081.jpg

https://blog.grafittiartes.com.br/wp-content/uploads/2020/02/Urutu.jpg                                        



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?



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/


Em casa 

Agora em casa vai ser diferente. 

Vamos usar e abusar  da nossa 

CRIATIVIDADE. 

BRINQUEDOS E BICHINHOS DE PAPELÃO!!!!

Isso mesmo que você leu. 

Vamos “criar” com papelão lindos 

brinquedos e bichinhos. 

Partiu produzir ? 



“MODELAGEM” 

COM PAPELÃO

VOU DEIXAR AQUI ALGUNS MODELOS DE

BICHINHOS QUE PODEMOS FAZER USANDO 

PAPELÃO E / OU PAPÉIS COLORIDOS.

ALÉM DE BICHINHOS CONSEGUIMOS FAZER 

TAMBÉM BRINQUEDOS BEM LEGAIS. 

VAMOS SOLTAR NOSSA IMAGINAÇÃO E CRIAR !!!



Corujinhas

https://feitoamao.com/ideias-com-rolinhos-de-papel-higienico/

https://images.app.goo.gl/THouPx5DaPWYNngC9

https://feitoamao.com/ideias-com-rolinhos-de-papel-higienico/
https://images.app.goo.gl/THouPx5DaPWYNngC9


MEL MAX e gatinhos 

Feito a mão - https://www.youtube.com/watch?v=cOGi4uwWrqA

Feito a mão - https://youtu.be/XYg-127D_w0

https://www.youtube.com/watch?v=cOGi4uwWrqA
https://youtu.be/XYg-127D_w0


Vamos conhecer o Max da
“Vida secreta dos bichos” 

Esse vídeo é bem legal. O canal Feito a mão.com ensina fazer o Max da Vida secreta dos  bichos. 

Clique no endereço do link e divirta-se. 

Endereço do link: https://youtu.be/XYg-127D_w0

https://youtu.be/XYg-127D_w0


Bichinhos felizes 



Mais bichinhos 

Esse vídeo é bem legal. O canal Mini Kid Zone ensina fazer brinquedos de animais fofos.  

Clique no endereço do link e divirta-se. 

Endereço do link:  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=21&v=YxZRo4zVfik&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?time_continue=21&v=YxZRo4zVfik&feature=emb_logo


Lanterna colorida e casinhas de papel  

Criativerso



Lanterna de papel

Endereço do link: https://youtu.be/ztl0XRSEvV4

Assista ao vídeo da Criativerso a aprenda a fazer uma linda lanterna de papel .

É só clicar no endereço do link abaixo e prestar bem atenção é super fácil. Vamos lá?  



Casinhas

Assista ao vídeo da Criativerso a aprenda a fazer casinhas de papel .

É só clicar no endereço do link abaixo e prestar bem atenção é super fácil. Vamos lá?  

Endereço do link: https://www.youtube.com/watch?v=TOKqKgEJ6WA&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=TOKqKgEJ6WA&feature=youtu.be


ATIVIDADE 1

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

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!!!! 



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


