


BEM VINDOS 

Vamos continuar  nossas 

atividades artísticas ?

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



https://silvioalvarez.com.br/wp-content/flagallery/galeria-2019/webview/20190326_094524.jpg

CORES NO MUNDO 



SILVIO ALVAREZ 

Silvio Alvarez, artista plástico 

paulistano, autodidata, 

residente na estância turística 

de Joanópolis, dedica-se à 

técnica da colagem desde 

1989. Por volta dos 25 anos 

de idade, ao superar um 

momento difícil de sua vida, 

descobre na 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://silvioalvarez.com.br/wp-content/flagallery/galeria-2019/webview/20190629_080046.jpg



OBRAS SILVIO ALVAREZ 

https://silvioalvarez.com.br/wp-content/flagallery/galeria-

2019/webview/20190610_132214.jpg

https://silvioalvarez.com.br/wp-content/flagallery/galeria-

2019/webview/20190306_101805.jpg



Aprendendo a recortar 

Acesse o link: https://www.youtube.com/watch?v=M0BTsd4m5Zs

https://www.youtube.com/watch?v=M0BTsd4m5Zs


Aprendendo a colar 

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

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


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!!! 

Após conhecer o Artista 

Plástico Silvio Alvarez suas 

lindas obras feitas com a 

técnica da colagem vamos a 

nossa atividade. 

Criar uma colagem inspirada 

nas obras de Silvio Alvarez. 

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

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


ATENÇÃO ! 
LEMBRANDO 

Vamos fazer nossa 
atividade no nosso 

“CADERNÃO” –
bloco de desenho 

A3.

Fazer a atividade 
com muito capricho 

e carinho usando 
toda folha para a 
nossa colagem. 

Colar as figuras 
recortadas com 
muita atenção e 

capricho.

Cobrir todo o 
espaço em branco 

do papel. 

Sua obra de Arte 
merece ser 

admirada por todos.

Boa produção !!! 



Silvio
Alvarez 

Esta é mais uma 

obra do Artista 

Silvio Alvarez. 

Agora é a sua vez 

de mostrar pra 

gente sua 

colagem.

https://silvioalvarez.com.br/wp-content/flagallery/galeria-2016/webview/obaledasborboletas.jpg



POSTANDO  EM 
#fegoemcasa

• Encerramos aqui nossa aventura com colagem.

• 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


