
1º EXPERIMENTAL 

EMA “MAESTRO FÊGO CAMARGO”

PROF.ª VANDA SAVÓIA 

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcTeqnK_1gdJZ4-wAxHb3P1_qsiLGm-

1jThOJyu_hC5ZfJBc5W6x&usqp=CAU



BEM VINDOS 

Continuando nossas 

atividades artísticas de 

colagem com Silvio 

Alvarez . 

https://silvioalvarez.com.br/wp-content/flagallery/galeria-2018/webview/20180210_120903.jpg



SILVIO 
ALVAREZ 

ARTE DA 

COLAGEM 

UM NOVO 

CAMINHO

https://silvioalvarez.com.br/wp-content/uploads/2016/12/imgs_biografia_01.jpg.webp                                              



https://silvioalvarez.com.br/wp-content/uploads/2016/10/bunner-3-.jpg



COLAGEM
Colagem é a composição feita a partir 
do uso de matérias de diversas 
texturas, ou não, superpostas ou 
colocadas lado a lado, na criação de 
um motivo ou imagem. 

Foi utilizada por Picasso e Georges 
Braque, entre outros.

Ela é uma técnica não muito antiga, 
criativa e bem divertida, que tem por 
procedimento juntar numa mesma 
imagem outras imagens de origens 
diferentes. 

Silvio Alvarez é um representante 
dessa técnica nos dias atuais, no 
Brasil. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Colagem
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https://pt.wikipedia.org/wiki/Colagem


https://i.pinimg.com/originals/ca/6d/3b/ca6d3b427598a4ab6cfa458f47a38c00.jpg



OBRAS SILVIO ALVAREZ 

https://2.bp.blogspot.com/-

BK93k59XsiI/TqLhM8ESv4I/AAAAAAAACtQ/Br2FTmJh2d8/s1600/SilvioAlvarez_AFugadeLadyPepper.JPG
https://encrypted-

tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcQLuk3hohzKj55GGpluDRSWs8gCosS61d69VQ&usqp=CAU



OBRAS SILVIO ALVAREZ 

https://i.pinimg.com/236x/de/18/02/de18020f6ff10dcab7bee15a550be0dc--collage-artists-art-collages.jpg    

https://2.bp.blogspot.com/-As7Q8qjzWLU/VqN4t2e-k4I/AAAAAAAAPLs/PVprDb4uvIM/s1600/A%2Bcasa%2Bdo%2BMickey.jpg



Aprendendo a colar 

Acesse o link: https://www.youtube.com/watch?v=Bm1Uhq_ltMA

https://www.youtube.com/watch?v=Bm1Uhq_ltMA


Arte para crianças: 
Aprendendo a Recortar e a Colar

Conheça mais do trabalho do Artista Silvio Alvarez pelo link: 

• https://youtu.be/lfxeE1uHNBw?list=TLPQMTIwODIwMjDgejkUmD9vqw

&t=50

E acompanhe suas páginas na internet: 

• https://www.facebook.com/profile.php?id=100009496214573

• https://www.instagram.com/silvioalvarezcollage/

https://youtu.be/lfxeE1uHNBw?list=TLPQMTIwODIwMjDgejkUmD9vqw&t=50
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009496214573
https://www.instagram.com/silvioalvarezcollage/


LEMBRANDO

NA AULA PASSADA VOCÊ JÁ 

RECORTOU AS FIGURAS 

PEQUENAS DAS REVISTAS.

NÃO VALE CORTAR METADE DA 

FOLHA E COLAR, COMBINADO? 

Observe na figura ao lado como 

o Artista trabalha. 

São muitas figuras pequenininhas 

que ele recortou  e colou uma 

bem juntinho da outra, sem 

deixar espaços. https://live.staticflickr.com/3206/2963193208_92a7af6537_b.jpg



ATIVIDADE 
MATERIAIS 

• Revistas diversas;

• Tesoura sem ponta; 

• Cola branca ou cola bastão; 

• Pratinho de isopor para colocar 

a cola; 

• Pincel para espalhar a cola e 

• O mais importante: Muita 

imaginação!!! 

Na aula passada você preparou 

os materiais:

• Desenho da sua obra; 

• Recortes para colagem.

Hoje você vai criar uma colagem 

inspirada nas obras de Silvio 

Alvarez. 

Tirar duas fotos: 

• 1 da colagem e 

• 1 da colagem e você.

https://silvioalvarez.com.br/processo-criativo/

https://silvioalvarez.com.br/processo-criativo/


ATENÇÃO ! 
LEMBRANDO 

Fazer a atividade no 
seu “CADERNÃO” –

bloco de desenho A3.

Fazer a atividade 
com muito capricho 

e carinho usando 
toda folha para a 

colagem. 

Colar as figuras 
recortadas com muita 
atenção e capricho, 

segundo as instruções 
do vídeo. 

Cobrir todo o espaço 
em branco do papel. 

Sua obra de Arte 
merece ser admirada 

por todos.



VAMOS 
CAPRICHAR 
GAROTADA 

QUEM FIZER UMA OBRA BEM LEGAL, BEM 

CAPRICHADA,  COM MUITA ATENÇÃO E 

CARINHO, VAI TER SUA OBRA DIVULGADA NAS 

REDES SOCIAIS DO ARTISTA SILVIO ALVAREZ.

ENTÃO PESSOAL, VAMOS CAPRICHAR NESSA 

ATIVIDADE. 

TIRAR UMA FOTO DA OBRA E UMA FOTO SUA 

COM SUA OBRA. (FIGURA AO LADO) 

O ALUNO PIETRO TEVE SUA OBRA SELECIONADA 



POSTANDO  EM 
#fegoemcasa

• Encerramos aqui nossa aventura com 
colagem com o Artista Silvio Alvarez.

• 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


