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Conhecimento e Diversão 

Atividade 31 

Colagens Vibrantes 

Um sonho de valsa 

Hoje você irá conhecer a artista que criou estas 

colagens. Ela se chama Beatriz Milhazes.  

  

Beatriz é colagista, gravadora e pintora, uma 

importante artista brasileira, que trabalha 

principalmente com colagens. Suas obras se 

destacam pela grandiosidade e criatividade, 

explorando as cores e formas.  



As imagens desta atividade são de obras realizadas com papeis diversos, como 

retalhos de folhas coloridas, de revistas, reportagens e propagandas, assim 

como embalagens recortadas e coladas sobrepostas. 

Hawaí em amarelo vibrante 



Beatriz Milhazes propõe uma relação dinâmica com o espectador, que caminha 

com os olhos por suas telas, colagens e esculturas, buscando pequenos detalhes, 

nas repetições dos elementos, nas cores,  em movimentos e ornamentos que 

remetem à história da arte, ao barroco, ao pop, à cultura popular brasileira.  

 

Beatriz interessa-se em garimpar e juntar diferentes tipos de materiais de texturas, 

cores e estampas variadas que refletem a cultura popular reinventando a forma de 

utilizá-los. 

 

Muitas vezes descartamos diversos papéis, como: sobras, rótulos e embalagens 

que poderíamos reutilizar, dando outro significado para eles. 



Albergine V (Red) 



Liberty 



Agora é a sua vez... 

  

 

Para a atividade de hoje, será necessária cola, tesoura e coletar 

diferentes tipos de papéis como: embalagens, panfletos de 

supermercado, revistas, papéis de presente e outros. 

Observe os papéis coletados e suas diferentes texturas (visual e/ou 

tátil)  e espessuras.  

  

Olhando novamente as obras da artista, observe como ela explora 

muito as formas geométricas, orgânicas e os arabescos.  

 



Você terá um desafio! A partir dos elementos explorados pela artista, você irá 

desenhar recortando várias formas que conseguiu perceber nas obras.  Antes de 

colar, brinque com as formas sobre o suporte, que poderá ser sua folha de caderno 

ou outro papel que tiver disponível, até encontrar uma organização que goste e aí 

sim poderá colar. 
 

 Caso não seja possível coletar os papéis antes, não tem problema, você poderá 

colorir uma folha com diversas cores, utilizando lápis de cor, giz de cera, 

canetinha, lápis grafite, giz pastel, tinta, o material que tiver disponível. Depois 

divida a folha em várias partes, recortando de acordo com a imagem que irá 

representar. 
 

Ficará incrível! Deixe secar e depois mostre para seu professor ou professora de arte.  

Quem realizar esta atividade em casa, lembre-se de levar sua produção  

para seu professor na próxima aula. 



Habilidades trabalhadas nesta atividade – Artes Visuais 
  

 (EF01AR01) Conhecer, identificar e apreciar o desenho e a colagem  como modalidade das artes visuais, 

cultivando a percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e ampliar seu  repertório imagético.  

 (EF15AR02) Conhecer, reconhecer  e explorar os elementos constitutivos das artes visuais (ponto, linha, 

forma, espaço, movimento, gestualidade, cor, textura, volume e composição) em suas produções, nas 

produções dos colegas e das imagens apresentadas. 

  (EF01AR04) Experimentar o desenho e a colagem,  fazendo uso sustentável  de diversos materiais, 

instrumentos e suportes  convencionais e não convencionais em suas produções. 

 (EF15AR05) Experimentar a criação em artes visuais de modo individual, explorando diferentes espaços da 

escola e da comunidade.  

 (EF15AR06) Dialogar sobre a sua criação e as dos colegas, para alcançar sentidos plurais. 

  



Conhecimento e Diversão 

Atividade 32 

Animais  Coloridos 

O que você achou deste gatinho? 

Este gato é um grafite da artista 

Camila Pavanelli, a  Minhau como é 

mais conhecida pelas ruas de São 

Paulo.  



Minhau nasceu em Piracicaba, e desde 

criança realizou trabalhos com cerâmica e 

sucatas, mas foi em 2004 que iniciou 

carreira com a colagem de desenhos, a arte 

urbana chamada “lambe lambe”, pela 

cidade de São Paulo. Logo partiu para o 

grafite, e seus trabalhos destacam-se pela 

utilização de traços fortes e cores 

contrastantes. 



Marca registrada de seu trabalho, os 

gatinhos ganham espaço nos muros, 

paredes, viadutos e outros locais da 

cidade de São Paulo rompendo com o 

cinza predominante do concreto e das 

construções. 

  

Observe algumas imagens de seus 

trabalhos espalhados pela cidade de 

São Paulo. 



Minhau também já realizou uma escultura em madeira com mais de 5 metros de 

altura, no Museu Brasileiro da Escultura na segunda edição da Bienal Internacional 

de Grafitti Fine Art em 2013. 



Minhau também já criou 

trabalhos para grandes marcas, 

como de uma empresa de 

calçados e para uma rede de 

alimentação, sempre com traços 

fortes, muita cor, e é claro, seus 

gatinhos que estão presentes em 

todas as obras, com diversas 

expressões e tamanhos. 



Ilustração do prato, para a rede 
de  Restaurantes  Spoleto 



Agora é a sua vez...   
 

Você observou que independente do suporte e do local, é possível criar um 

trabalho alegre e divertido?! 
 

Na atividade de hoje você irá desenhar num suporte circular, assim como Minhau 

fez na ilustração para uma série de pratos.  
 

Primeiramente, para quem estiver em casa, poderá utilizar um objeto circular 

grande, como: prato, tampa de panela ou qualquer objeto circular que tenha 

disponível. Irá riscar o circulo e cortá-lo. 
 

Para os alunos que estão na escola o professor irá disponibilizar uma folha com 

um círculo já marcado ou  um molde em papel grosso para você riscar  

seu círculo. Depois você irá recortá-lo. 



Depois de o suporte circular ser recortado, vamos continuar a atividade... 
 

A artista ama gatos e por isso os representa em seus trabalhos.  
 

E você, tem algum bicho de que mais gosta? Qual? 
 

Que tal transformá-lo em desenho? 
 

O desafio será desenhar e preencher todo o espaço do círculo com a representação 

do bicho que você escolher (podem ser vários animais). 
 

Para a realização desta atividade poderá utilizar os matérias que desejar, como lápis 

grafite, lápis de cor, canetinha, giz de cera, giz pastel, tinta, ou outros que achar 

necessário. Lembre-se de explorar as cores. 
 

Depois de pronto sua turma poderá apreciar as produções de cada um e para quem 

realizar em casa, não se esqueça de levar  para seu professor ou professora 

de arte na semana seguinte. 



Habilidades trabalhadas nesta atividade – Artes Visuais 
 

 (EF01AR01) Conhecer, identificar e apreciar o desenho e a pintura como modalidades das artes visuais, 

cultivando a percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e ampliar seu  repertório imagético.  

 (EF15AR02) Conhecer, reconhecer  e explorar os elementos constitutivos das artes visuais (ponto, linha, forma, 

espaço, movimento, gestualidade, cor, textura, volume e composição) em suas produções, nas produções dos 

colegas e das imagens apresentadas. 

  (EF01AR04) Experimentar o desenho e a pintura,  fazendo uso sustentável  de diversos materiais, 

instrumentos e suportes  convencionais e não convencionais em suas produções. 

 (EF15AR05) Experimentar a criação em artes visuais de modo individual, coletivo e colaborativo, explorando 

diferentes espaços da escola e da comunidade.  

 (EF15AR06) Dialogar sobre a sua criação e as dos colegas, para alcançar sentidos plurais. 
 

  



Conhecimento e Diversão 

Atividade 33 

Novo Design 

Este prédio que você esta vendo 

na foto, é o prédio da escola 

alemã de artes plásticas, 

arquitetura e design chamada 

Bauhaus. Esta escola influenciou a 

arte e a estética moderna e é 

considerada a primeira escola de 

design no mundo. 



Essa nova escola, além das artes plásticas, arquitetura, escultura e design, 

oferecia cursos de teatro, dança e fotografia, realizando sua primeira exposição 

em 1923. 
 

Segundo o fundador Walter Gropius, “Bauhaus” significa "casa de construção", e 

focou suas criações na escultura, no artesanato, na cerâmica, na tecelagem, na 

metalurgia e na marcenaria. 
 

“Eles ensinavam a construir, mas também a dançar, costurar, pintar, soldar, 

esculpir... Desenvolveram um modelo de ensino altamente experimental, 

voltado ao uso humanista das tecnologias. Inspirador!”  

 
Frederico Flósculo, professor de arquitetura e urbanismo da Universidade de Brasília (UnB) 



Observe a seguir algumas criações realizadas pelos artistas dessa escola. 

Marianne Brandt pensou 
em um novo formato 
para uma espécie de 
chaleira, explorando o 
uso de linhas curvas e 
circulares.  



Peter Keler reinventou um 

berço utilizando formas 

geométricas e as cores 

primárias.  



Já Marcel Breuer criou 
um conjunto de mesas 
de tamanhos e cores 
diferentes, que se 
encaixam, ideais para 
pequenos espaços.  



Repare que eles não criaram nenhum objeto novo, mas os recriaram com novas 

formas, traços, cores e elementos, unindo objetos convencionais a arte. 

A escola tornou-se famosa por também inventar diversas cadeiras, uma mais criativa 

que a outra. 
 

Veja alguns dos exemplares criados na Escola Bauhaus. 

Poltrona Egg de Arne Jacobsen 



Cadeira de Marcel Breuer Cadeira de Walter Gropius 



Cadeira de Mies Van Der Rohe 



Agora é a sua vez... 

 
Na atividade de hoje você irá imaginar mobílias, eletrodomésticos e/ou 
acessórios e imaginá-los de uma nova forma.  
 

Você irá escolher um objeto simples do cotidiano e por meio do 

desenho e pintura você irá recriá-lo com uma nova aparência, com um 

novo design.  Poderá explorar novas formas, detalhes e até cores.  
 

Para a realização desta atividade poderá utilizar os matérias que tiver 
disponível, como lápis grafite, lápis de cor, canetinha, giz de cera, giz 
pastel ou tinta.  
 

Depois de pronto que tal conversarem sobre suas novas criações? 

 



 Para quem realizar esta atividade em casa, poderá fazer uma 

exposição para seus familiares e explicar sua criação e na 

semana seguinte lembre-se de levar para seu professor ou 

professora de arte. 



Habilidades trabalhadas nesta atividade – Artes Visuais 
  

 

 (EF01AR01) Conhecer, identificar e apreciar o desenho como modalidade das artes visuais, cultivando a 

percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e ampliar seu  repertório imagético.  

 (EF15AR02) Conhecer, reconhecer  e explorar os elementos constitutivos das artes visuais (ponto, linha, forma, 

espaço, movimento, gestualidade, cor, textura, volume e composição) em suas produções, nas produções dos 

colegas e das imagens apresentadas. 

  (EF01AR04) Experimentar o desenho,  fazendo uso sustentável  de diversos materiais, instrumentos e 

suportes  convencionais e não convencionais em suas produções. 

 (EF15AR05) Experimentar a criação em artes visuais de modo individual, coletivo e colaborativo, explorando 

diferentes espaços da escola e da comunidade.  

 (EF15AR06) Dialogar sobre a sua criação e as dos colegas, para alcançar sentidos plurais. 
 

  



Conhecimento e Diversão 

Atividade 34 

Novo Olhar sobre o Mapa 

Grupo Invento Coletivo - 2014 

Hoje nós iremos conhecer um artista de 
nossa cidade, chamado Raico Rafael. 
 

Raico é desenhista e ilustrador que busca 
por meio de diferentes técnicas retratar 
em seus trabalhos a cultura e as 
tradições de nossa cidade. Já ilustrou 
diversos livros como Encantos e 
Malassombras de Jacarehy de 2010, e 
Invento Compilado com desenhos de 
Jacareí e Vale do Paraíba, de 2017. 



Seu trabalho ganhou visibilidade com os “Mapas”, onde junto ao 

grupo Invento Coletivo e Estúdio Desinvento, representou por meio 

do desenho pontos da cidade, suas festividades e proporcionou 

uma revitalização da memória e identidade patrimonial. 

Possibilitou à população compreender melhor seu espaço e 

identificar-se como parte dele, destacando as tradições e 

manifestações que representam uma forma de resistência da 

cultura popular em uma expressão espontânea do povo que 

envolve folclore, tradições e ritos revelando um pouco do modo de 

viver e a sabedoria da cultura caipira. 



Observe alguns de seus projetos. 

“Vejo você na praça” – Nanquim e Pintura digital 



Raico já participou e 
desenvolveu diversos 
projetos como: Fogos 
Rastros e Folias do 
grupo Invento Coletivo, 
do qual faz parte, onde 
ajudou a criar o Mapa/ 
Calendário ilustrado de 
Jacareí, no ano de 
2015. 



Raico Rafael – série Transeuntes, 2011  – Invento Compilado 



Outro projeto que ajudou a criar foi:  Ponto Verde no Mapa, por 

meio da cartografia social procurou mostrar à comunidade um 

Mapa/Infográfico com as belezas do Viveiro Municipal Seu Moura 

com obras artísticas, cartográficas e educativas, mostrando 

espécies de plantas e animais existentes no Viveiro, além de 

fomentar discussões sobre o acesso público à natureza e sua 

relação com o ser humano.  



Mapa Infográfico do Viveiro Municipal de Jacareí "Seu Moura" 



Agora é a sua vez... 
  

Na atividade de hoje, você deverá criar seu próprio mapa! 
Represente por meio do desenho o trajeto/percurso que você faz da sua casa até 
a escola. Se você não estiver indo para a escola, poderá desenhar seu bairro. 
Pense em como são as casas, as ruas ou avenidas por onde passou... Se há 
comércio, que tipo de comércio... 
As vias são movimentadas? Tem mais carro ou pessoas pelo caminho? Tem 
animais nessa região? 
Represente as ruas, quadras, quarteirões, vegetação que tenha pelo percurso, 
pontos de referência, tudo que lembrar. 
Depois de pronto, vamos apreciar e conversar sobre os mapas? 
 

 Se você realizou esta atividade em casa, mostre para seus  
     familiares e conversem sobre o mapa que desenhou e lembre-se  
     de levar para seu professor ou professora de arte na semana seguinte. 



Habilidades trabalhadas nesta atividade – Artes Visuais 
  

 

 (EF01AR01) Conhecer, identificar e apreciar o desenho e a colagem como modalidade das artes visuais, 

cultivando a percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e ampliar seu  repertório imagético.  

 (EF15AR02) Conhecer, reconhecer  e explorar os elementos constitutivos das artes visuais (ponto, linha, forma, 

espaço, movimento, gestualidade, cor, textura, volume e composição) em suas produções, nas produções dos 

colegas e das imagens apresentadas. 

  (EF01AR04) Experimentar o desenho e a colagem,  fazendo uso sustentável  de diversos materiais, 

instrumentos e suportes  convencionais e não convencionais em suas produções. 

 (EF15AR05) Experimentar a criação em artes visuais de modo individual, coletivo e colaborativo, explorando 

diferentes espaços da escola e da comunidade.  

 (EF15AR06) Dialogar sobre a sua criação e as dos colegas, para alcançar sentidos plurais. 

 (EF15AR25a) compreender o significado de patrimônio cultural e dos conceitos: material e imaterial. 

 (EF15AR25b) conhecer e valorizar o patrimônio cultural, material e imaterial, de culturas diversas. 
 

  


