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DESENHO
5º ano infantojuvenil



Na aula passada 
nos desafiamos a 
cobrir com 
colagem uma 
parte 
razoavelmente 
simples do nosso 
desenho (o ultimo 
plano nesse caso).

Obra que eu escolhi!
O beijo, Klimt.

Inicio do meu projeto de 
colagem com base no 

modelo escolhido.



VAMOS CONTINUAR!
1. Nessa terceira aula vamos apenas continuar nosso 

projeto. Levando em conta a escolha dos papéis e o 
tamanho adequado à cada parte do desenho.

2. Os materiais continuam os mesmos.

MATERIAIS NECESSÁRIOS

• algumas revistas, folhetos, jornais, papéis coloridos, embalagens 
(use a imaginação com o que você tiver em casa que possa ser 
recortado e colado);

• Tesoura;
• Cola;



Eu vou continuar 
minha colagem 
pela pele dos 
personagens. Para 
isso escolhi tons 
claros de ocre, 
terrosos e rosados.



Você vai perceber 
que para conseguir 
manter detalhes 
do desenho é 
preciso usar 
pedaços menores 
de papel. Mas 
pedaços maiores 
também poderão 
ser usados em 
algumas áreas. 

Usei pedaços bem 
pequenos para não 

perder o desenho da 
boca, nariz e olhos.



Lembrando que 
até em áreas 
delicadas, como 
nesse exemplo, as 
diferentes texturas 
de uma mesma cor 
(ou de cores 
parecidas) vão dar 
o toque especial 
dessa técnica!



Com muita 
paciência 
conseguimos um 
resultado muito 
interessante! Para 
isso é preciso se 
concentrar na 
atividade. 
(Se ajudar, você pode fazer 
esse trabalho enquanto escuta 

música, por exemplo.)



A proposta dessa 
semana também é 
apenas progredir 
no seu projeto! 
Para isso 
estabeleça uma 
meta e não pare 
até cumprir! 

Essa semana 
meu desafio foi 
concluir  o 
rosto dos 
personagens.



Faça tudo com calma! 
Para conseguir um bom resultado precisamos de tempo e paciência. Então 
teremos mais uma aula para concluir nosso projeto. É importante que você faça 
um pouco a cada aula! ( Tanto para não acumular trabalho quanto  para não perder 
qualidade, ok?) Aproveite e faça tudo com bastante capricho.  Se quiser postar nas 
redes sociais usando a #fegoemcasa vamos adorar ver seu processo de criação!



ATÉ MAIS!
PROFESSORA RAQUEL SALESS


