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Conhecimento e Diversão 

Atividade 20 

VAMOS LEMBRAR? 



Neste primeiro semestre conhecemos e fizemos muitas coisas em Arte. 
Vamos relembrar um pouco? 
  
No quadro abaixo, você deverá registrar através do desenho, duas 
atividades que mais gostou, depois escrever o nome do artista e/ou 
compositor e/ou nome da atividade e porque lhes chamaram  a atenção.  
 
Se você não pôde estar presente, que tal desenhar e escrever sobre o que 
gostaria de aprender nas aulas de Arte?! 
 



DESENHO 01 Nome do Artista e/ou Compositor e/ou 
nome da Atividade 
 

Porque gostou? 



DESENHO 02 Nome do Artista e/ou Compositor e/ou 
nome da Atividade 
 

Porque gostou? 



Conhecimento e Diversão 

Atividade 21 

Um Outro Olhar! 

Romuald Hazoulme nasceu em Porto 
Príncipe, República do Benin, país 
localizado à África Ocidental em 1962. 
Suas obras exploram diversas formas de 
arte, desde a fotografia até as 
instalações. Seu reconhecimento 
internacional veio com a série de 
máscaras feitas de galões plásticos.   
 



Esses galões em Benim, são usados com frequência para transportar 
arroz até a fronteira com a Nigéria, o qual depois é trocado no mercado 
negro por gasolina. 
 
Essas obras têm formatos que remetem às formas de máscaras tradicionais 
da África do Oeste e são inspiradas nos mitos e tradições de sua terra natal 
e denunciam as más condições de vida e a falta de proteção dos habitantes 
da África. 



O artista coletando os galões  
para criar suas máscaras. 

 É admirável a criatividade do 
artista Romuald Hazoulme, e 
como ele explora as múltiplas 
possibilidades de se criar 
diferentes expressões 
utilizando diversos tipos de 
garrafas de plástico. 



Veja agora outros trabalhos do artista: 









Agora é a sua vez... 

  
Você irá confeccionar uma produção que represente uma máscara, explorando os 
materiais e embalagens do dia a dia. 
 
Para a realização desta atividade, será preciso coletar alguns materiais, como: 
garrafas plásticas (dê preferência as que possuem alça), embalagem de água 
sanitária,  de desinfetante, amaciante, sabão líquido, de óleo, de suco, outros (não 
se esqueça de lavar bem, antes de usar) e retalhos de tecido, papel, tesoura, cola, 
fita adesiva, tampinhas, fitas, barbantes, canetinhas. Pense nos detalhes e 
acessórios da sua representação, se precisar cortar a garrafa peça a ajuda de um 
adulto.  
 

Capriche na foto e mande para o seu professor ou professora de arte. 
 

Vai ficar muito divertido!!! 



Habilidades trabalhadas nesta atividade  - Artes Visuais 
  

 Conhecer ,  reconhecer  e saber fazer uso em suas produções os elementos da linguagem visual - linhas, pontos, 

formas, texturas, cores, outros.  

 Experimentar e explorar materiais não convencionais  em sua construção.  

 Produzir 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 de diferentes matrizes culturais estéticas. 

 Apreciar e valorizar as produções pessoais e de outras crianças estabelecendo correlação com suas experiências 

de modo a ampliar o repertório imagético.  
 


