


BEM VINDOS 

Continuando nossas 

atividades artísticas. 

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



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.
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Conhecendo o trabalho de Silvio Alvarez 

Acesse o link: https://www.youtube.com/watch?v=HDte859ww8o

https://www.youtube.com/watch?v=HDte859ww8o


Aprendendo a recortar 

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

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


ATIVIDADE 1

MATERIAIS 

• Revistas diversas;

• Tesoura sem ponta;  

• Pratinho de isopor (ou 
outro recipiente) para 
organizar os recortes. 

Após conhecer o Artista Plástico 

Silvio Alvarez suas lindas obras 

feitas com a técnica da 

colagem vamos à atividade. 

Criar uma colagem inspirada 

nas obras de Silvio Alvarez. 

Na aula de hoje você vai 

somente recortar as imagens 

que usará em sua colagem. 

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

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


ATIVIDADE 1 
A ATIVIDADE DE HOJE  SERÁ APENAS PARA PLANEJAR 
E ORGANIZAR SUA COLAGEM:

• ESCOLHER O DESENHO PARA A COLAGEM QUE 
VOCÊ VAI FAZER ;

• RECORTAR TODAS AS FIGURAS QUE  VOCÊ VAI 
PRECISAR; 

• LEMBRANDO QUE VOCÊ PODE DESENHAR FIGURAS 
EM PAPÉIS COLORIDOS, RECORTAR E COLAR. 

• NA PRÓXIMA AULA SERÁ FEITA A COLAGEM. 

https://lh3.googleusercontent.com/proxy/CVEbrnWBvwg9avFo4TpfWgx-

aeWGio2L5dm8UpxLCnt00lFnfzCFtbhia9tKIFbO413f0flGjkJVL2phxMjEJ4358cLyyr3vCYoVD6PPjpzWmx7ydGDht

IhjyBhTgWvc03TW
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ATENÇÃO: 
RECORTAR FIGURAS PEQUENAS 

DAS REVISTAS

NÃO VALE CORTAR METADE DA 

FOLHA E COLAR, COMBINADO? 

Observem 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



ATENÇÃO: LEMBRANDO 

Fazer a atividade em 
seu “CADERNÃO” –

bloco de desenho A3.

Fazer a atividade com 
muito capricho e 

carinho usando toda 
folha para a sua 

colagem. 

Na atividade de hoje:  
recortar as figuras com 

muita atenção e 
capricho, conforme a 

demonstração no vídeo.

Na próxima atividade 
colar os seus recortes 
formando uma linda 

colagem. 

Vamos caprichar 
pessoal!!!!! 

Sua obra de Arte 
merece ser admirada 

por todos.



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 
recorte com o Artista Silvio Alvarez.

• Na próxima aula voltaremos com a nossa 
colagem. 

• 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


