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CONHECIMENTO E DIVERSÃO
Atividade 1

Brincando com o Papel!
Muitos artistas realizam suas produções artísticas com papel. Durante o ano de
2020, vários artistas foram apresentados a você nas Atividades de Arte . Cada artista
tem uma intenção com seu trabalho. Os trabalhos, que você verá a seguir, são de
uma artista que já conhecemos no mês de maio... Ela trabalha com o papel de uma
maneira lúdica e também com respeito ao meio ambiente!
Estéfi Machado é brasileira, mãe, designer, artista, fotógrafa, cenógrafa, ilustradora,
crafiteira. Ela gosta de ressignificar diversos materiais, como: caixas de papelão,
caixas de pizza e de sapato, diversas embalagens, objetos e elementos da natureza.
Tudo com muita criatividade e delicadeza.
Vamos conhecer alguns dos seus trabalhos.

Quer conhecer um pouco mais desta crafiteira?
blog.estefi.machado
estefimachado.com.br

Agora é sua vez...
Depois de conhecer mais alguns trabalhos da Estéfi e das possibilidades que os
diversos materiais possibilitam, pesquise em sua casa materiais que você possa criar
algo como: papelões , papéis diversos, embalagens, fios, linhas, objetos... Preste
atenção nas texturas, formas, cores e tamanhos dos materiais coletados e... use sua
imaginação e faça uma boa criação!
Vamos lá! Você consegue!

Habilidades trabalhadas nesta atividade
 Conhecer , reconhecer e saber fazer uso em suas produções os elementos da linguagem visual - linhas, pontos,
formas, texturas, outros.
 Experimentar e explorar diferentes materialidades na sua construção.
 Produzir uma construção a partir de seu próprio repertório e dos conhecimentos adquiridos, de forma a se apropriar
desses saberes em suas próprias produções.
 Selecionar e tomar decisões com relação aos materiais, suportes e instrumentos na construção de suas produções.
 Apreciar obras de arte e diferentes imagens, estabelecendo correlação com suas próprias experiências de modo a
ampliar o repertório imagético.
 Valorizar as produções realizadas.
 Valorizar os artistas das obras apresentadas/apreciadas, conhecendo aspectos de sua poética e suas principais
obras.
 Conhecer, apreciar e refletir sobre obras de arte e artistas, tradicionais e contemporâneos, pertencentes à diferentes
culturas e períodos históricos.
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Vamos relembrar?
Em 2020 você conheceu muitos artistas e realizou diversas atividades.
Vamos tentar lembrar de algumas?
Escreva abaixo, o nome de 3 artistas ou atividades que você conheceu, gostou e
porque gostou. Lembre-se de pedir auxílio para alguém que possa lhe ajudar a
escrever. Esta atividade pode ser em equipe!!! Vamos lá!
Artista e/ou Atividade

Por que gostou

