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Apresentação
A coleção “Sete pintos pintados” foi escrita pensando no aluno do
ensino fundamental I. São textos curtos e ilustrações lúdicas para
incentivar o aluno na prática da sua própria arte.
A arte está dentro de cada um de nós, o que se faz necessário é
ajudar a pessoa a descobrir aquilo que cria com prazer e recria
tantas vezes seja necessário.
Recordo-me, como se fosse hoje, quando as pessoas sorriam dos
meus desenhos. Diria que se tivesse deixado de desenhar pelas
milhares de críticas que recebi talvez esta coleção não estivesse
pronta, agora. Cada um tem o seu jeito de desenhar, dançar,
escrever, pintar, chorar, sorrir, falar etc. A subjetividade é amiga
da arte.
Outra coisa importante que faz lembrar arte é a mimesis, ou seja,
a imitação. Criar a partir de outra obra faz parte do ser humano,
desde os primórdios da civilização a mimesis sempre esteve
presente, segundo estudos recentes.
Peço a cada professor para utilizar esta coleção com o carinho que
ela foi escrita. Quando seu aluno disser que não sabe ou não
consegue fazer, busque compreendê-lo e não insista na execução
da tarefa, pois arte se faz com o espírito livre e feliz.
Foi um enorme prazer e uma experiência valiosa poder passar
pela Escola Municipal Sérgio de Oliveira Aguiar, Extremoz, Rio
Grande do Norte, nos anos de 2005 a 2008 e poder ensinar aos
alunos um pouco de arte e filosofia. Creio que despertei alguns
artistas sejam eles da literatura ou da arte popular. Agradeço

imensamente o apoio que me foi dado durante todo o tempo em
que estive nesta escola.
Fica meu recado aos professores do Brasil que meu objetivo não
será nunca criar coleções de material didático para esquecermos
dos outros materiais, ao contrário, creio que todo material didático
precisa ser lido e aproveitado no total ou em partes.

Abraços e boas aulas,
Rosângela Trajano
Ilustradora, poetisa visual e artista plástica.

Aula 01
Arte
Rosângela Trajano
Tudo o que nos rodeia e foi criado pelo homem ou não. A arte é
uma das expressões mais belas do ser humano, através dela
mostramos as nossas emoções. Qualquer pessoa pode produzir
arte.
Exercícios para compreensão.
1 – O que é arte?

2 – O que demonstramos através da arte?

3 – Quem pode produzir arte?

Vamos começar a fazer arte.
1 – Crie uma arte com folha de papel.

Atividade para casa.
Crie um desenho colorido bem bonito numa folha de papel.

memorias-em-conserva.com

Aula 02
Casa de botão feita à mão
Rosângela Trajano
A casa de botão feita à mão com agulha e linha de costurar feita
pela minha mãe é a coisa mais linda do mundo! Ela capricha
passando a agulha pra lá e pra cá! A casa de botão feita pela
minha mãe é uma arte muito bela! Olhe para minha camisa, veja
quantas casas de botões lindas!
Exercícios para compreensão.
1 – Como é feita uma casa de botão à mão?

2 – Como é a casa de botão feita pela mãe da autora?

3 – A casa de botão é uma arte? Por quê?

Vamos começar a fazer arte.
1 – Peça a sua mãe uma camisa que tenha casas de botões. Há alguma diferença nela da
casa de botão do texto? Qual?

Atividade para casa.
Como são as casas de botões feitas pelas máquinas de costura?

Aula 03
A paisagem
Rosângela Trajano
No passeio de carro com o papai pude observar uma
paisagem muito bonita: árvores grandes e pequenas,
jardins bem cuidados, praças com estátuas e uma estrada
cheia de pedrinhas. Uma paisagem é tudo aquilo que a
nossa visão pode alcançar. A paisagem da minha casa
até a escola é muito bonita!
Exercícios para compreensão.
1 – O que a autora viu no passeio de carro com o papai?

2 – O que é uma paisagem?

3 – Como é a paisagem da casa até a escola da autora?

Vamos começar a fazer arte.
1 – Desenhe a paisagem de frente a sua casa.

Atividade para casa.
Descreva o que você pode ver na paisagem da janela da sua escola.

Aula 04
Sons da natureza
Rosângela Trajano
Os sons da natureza são todo barulho
produzido por ela. Morro de medo do barulho
do trovão: buummmm! Mas gosto do barulho
das ondas do mar: chuá, chuá, chuá! E tem o
barulho do vento: vruummmm! A natureza
tem seus próprios sons que encantam o
homem. O som da natureza traz paz e
tranquilidade, muitas vezes.
Exercícios para compreensão.
1 – O que são os sons da natureza?

2 – Como é o barulho do trovão segundo a autora?

3 – O que o barulho da natureza pode nos trazer?

Vamos começar a fazer arte.
1 – Desenhe as ondas do mar.

Atividade para casa.
Fique em silêncio e observe o barulho da chuva. Desenhe o que você ouviu.

josamotril.wordpress.com

Aula 05
A música
Rosângela Trajano
A música é a combinação dos sons que cria uma emoção
na gente, seja boa ou não. Meu vizinho costuma ouvir
música alta, mas eu não gosto. Gosto de ouvir no volume
baixo. A música precisa de harmonia, ou seja, toda
certinha senão ninguém vai entender nada.
Exercícios para compreensão.
1 – O que é a música?

2 – Como pode ser tocada a música?

3 – Do que a música precisa?

Vamos começar a fazer arte.
1 – Desenhe quais aparelhos musicais você tem em casa?

Atividade para casa.
Pesquise como eram ouvidas as músicas antigamente e escreva aqui.

www.ufmbb.org.br

Aula 06
Instrumentos musicais
Rosângela Trajano
Os instrumentos musicais são todos aqueles que produzem um som.
A reunião de diferentes sons produz uma música. Eu gosto muito de
violão, mas tem gente que prefere o teclado e outros a guitarra. Uma
banda de música utiliza diversos tipos de instrumentos musicais.
Exercícios para compreensão.
1 – O que são instrumentos musicais?

2 – O que acontece com a reunião de diferentes sons?

3 – O que uma banda de música utiliza?

Vamos começar a fazer arte.
1 – Desenhe 5 tipos de instrumentos musicais.

Atividade para casa.
Pesquise as 7 notas musicais e escreva aqui.

www.orquestrasinfonica.se.gov.br

Aula 07
A Orquestra
Rosângela Trajano
A orquestra é o conjunto de vários músicos
com instrumentos musicais diferentes que
tem como diretor um maestro que coordena
tudo. As orquestras se apresentam em praças
públicas, teatros e escolas. O maestro é quem
decide qual som tocar e quando tocar. O
maestro ensina aos músicos a interpretarem
os gestos das suas mãos, cada gesto dele é
um som diferente.
Exercícios para compreensão.
1 – O que é uma orquestra?

2 – O que faz o maestro?

3 – Por que o maestro gesticula tanto?

Vamos começar a fazer arte.
1 – Faça um passeio para ouvir uma orquestra tocando e nos conte o que sentiu.

Atividade para casa.
Qual a importância do maestro dentro da orquestra além de dirigi-la?

Aula 08
Sons dos animais
Rosângela Trajano
Os animais também têm seus sons e cada um expressa as
suas emoções do seu jeito. O cachorro late, a vaca muge,
o gato mia e o burro rincha. Você já pensou quando toda
a bicharada resolve fazer isso todos juntos? Deve ser
muito legal! Ah! Esqueci de dizer que o pinto pia e a
galinha cacareja. Quando o cão late ele quer dizer ou
mostrar alguma coisa. Os sons dos animais não são
organizados.
Exercícios para compreensão.
1 – Do que trata o texto?

2 – O que faz o burro?

3 – Os sons dos animais são organizados?

Vamos começar a fazer arte.
1 – Escreva aqui o que faz um elefante, um passarinho e uma onça.

Atividade para casa.
Desenhe o animal que você mais gosta do seu som.

thesalonreyna.com

Aula 09
A manicure e a pedicure
Rosângela Trajano
A manicure cuida das nossas unhas das mãos. Ela
limpa, esteriliza e pinta com esmalte as nossas unhas
das mãos. A profissional que cuida das unhas dos
pés é chamada de pedicure. Ela também faz a
mesma coisa que a manicure. Tem gente que gosta
de esmalte colorido outras preferem sem cor. Com
um alicate elas vão limpando devagarzinho os
cantos das nossas unhas.
Exercícios para compreensão.
1 – O que faz uma manicure?

2 – O que faz a pedicure?

3 – O que elas passam nas nossas unhas?

Vamos começar a fazer arte.
1 – Desenhe os materiais mais comuns usados pelas manicures e pedicures.

Atividade para casa.
Crie um desenho de uma unha bem feita.

www.ideiasparadecoracao.com

Aula 10
O porta-retratos
Rosângela Trajano
Ganhei um porta-retratos feito à mão. Muito bonito! Foi feito com
cartolina e cola. Pintado de vermelho. Alguns porta-retratos são
feitos em indústrias, mas outros ainda são feitos artesanalmente.
Conheço um artesão que faz porta-retratos com caixas de leite.
Exercícios para compreensão.
1 – O que a autora ganhou?

2 – Como foi feito o porta-retratos que a autora ganhou?

3 – Com que mais podemos fazer porta-retratos manuais?

Vamos começar a fazer arte.
1 – Crie um porta-retratos.

Atividade para casa.
Crie um porta-retratos com caixa de leite.

www.querocursos.com.br

Aula 11
O cartão-de-visita
Rosângela Trajano
O cartão-de-visita apresenta o profissional ou pessoa física. O cartão-de-visita contém o
nome da pessoa, a profissão, o endereço e o telefone para contatos. É uma rápida
apresentação, uma forma de não perder o contato com quem se deseja manter algum
vínculo.
Exercícios para compreensão.
1 – O que é um cartão-de-visita?

2 – Para que serve o cartão-de-visita?

3 – Para quem entregamos um cartão-de-visita?

Vamos começar a fazer arte.
1 – Crie um cartão-de-visita para você.

Atividade para casa.
Pesquise cartões-de-visita e cole 2 modelos aqui.

chicletedecarnemoida.blogspot.com

Aula 12
Cartão-postal
Rosângela Trajano
Recebi de lembrança um lindo cartão-postal com
a imagem da universidade federal da cidade de
Curitiba e atrás uma dedicatória do meu amigo
Beto. Os cartões-postais sempre têm imagem na
frente e no verso um pequeno espaço para
escrevermos algo que desejamos, local para
endereço do destinatário e o selo. Há cartõespostais belíssimos!
Exercícios para compreensão.
1 – O que a autora recebeu de lembrança?

2 – O que tinha atrás dele?

3 – Como são os cartões-postais?

Vamos começar a fazer arte.
1 – Pesquise 5 cartões-postais diferentes.

Atividade para casa.
Dedique um cartão-postal para o seu melhor amigo.

danielafigueiroevariasideias.blogspot.com

Aula 13
Cartão de Natal
Rosângela Trajano
Um cartão de Natal é parecido com um
cartão-postal. A diferença entre eles é que
no cartão de Natal vêm imagens dessa
festa, tipo: árvore de Natal, bonecos de
neve e Papai Noel. As pessoas
confeccionam cartões de Natal em casa de
vários modelos, também. Muitos votos de
feliz Natal, paz, amor e saúde são desejados nessa época do ano nos cartões de Natal.
Exercícios para compreensão.
1 – O que é um cartão de natal?

2 – O que geralmente tem nos cartões de Natal?

3 – O que desejamos geralmente nos cartões de Natal?

Vamos começar a fazer arte.
1 – Crie um cartão de Natal.

Atividade para casa.
Pesquise 5 cartões de Natal e mande para 5 pessoas da sua escola.

vanessaaguiarc.blogspot.com

Aula 14
Estampa
Rosângela Trajano
A estampa é uma imagem gravada numa chapa metálica ou
de madeira e impressa no papel ou no tecido. Vemos muitas
estampas nas camisetas que vestimos, nas roupas em geral.
As estampas podem ser coloridas ou não. Dependendo do
cuidado do artesão, a estampa pode ficar ou não bonita.
Exercícios para compreensão.
1 – O que é uma estampa?

2 – Onde encontramos as estampas?

3 – Como podem ser as estampas?

Vamos começar a fazer arte.
1 – Pesquise sobre diversos tipos de estampas.

Atividade para casa.
Traga para sala de aula uma estampa bem bonita e mostre o que você achou de especial
nela.

www.novotempodigital.com.br

Aula 15
A foto montagem
Rosângela Trajano
Joãozinho pegou a minha foto e me colocou em outra
foto onde fico em cima de uma montanha, parece até
assim que subi mesmo... risos. A foto montagem é uma
técnica bastante utilizada nos dias de hoje. Você pode
pegar o rosto de um cachorro e colocar no corpo de um
gato ou vice-versa. A foto montagem como o próprio
nome já diz é a montagem de uma fotografia em outra.
A foto montagem pode ser feita manualmente ou pelo
computador.
Exercícios para compreensão.
1 – O que é foto montagem?

2 – O que Joãozinho fez com a minha foto?

3 – Como pode ser feita a foto montagem?

Vamos começar a fazer arte.
1 – Crie uma foto montagem no computador da sua escola.

Atividade para casa.
Crie uma foto montagem manual.

www.brasilescola.com

Aula 16
O grafite
Rosângela Trajano
É uma arte criada em espaços públicos que pode
usar muros ou fachadas de prédios. O grafite
reflete a realidade das ruas. Claro que não
podemos sair pintando tudo que é parede que
vimos por aí, pois isso é proibido, só podemos
grafitar onde é permitido. Os materiais
utilizados pelos grafiteiros vão desde latas de sprays até o látex.
Exercícios para compreensão.
1 – O que é grafite?

2 – O que reflete o grafite?

3 – Qual material é preciso para fazer um grafite?

Vamos começar a fazer arte.
1 – Pesquise na internet sobre o grafite.

Atividade para casa.
Por que o grafite recebe muitas polêmicas?

desmotivaciones.es

Aula 17
Gênio
Rosângela Trajano
O gênio é a pessoa que tem a inteligência acima do normal. O gênio
é capaz de raciocinar mais rápido do que as outras pessoas.
Geralmente, o gênio faz coisas incríveis para a humanidade. Santos
Dumont foi um grande gênio, porque inventou o avião.
Exercícios para compreensão.
1 – O que é um gênio?

2 – O que geralmente o gênio faz para humanidade?

3 – Por que Santos Dumont é considerado um gênio?

Vamos começar a fazer arte.
1 – Pesquise sobre 5 gênios e desenhe suas invenções aqui.

Atividade para casa.
Quem é o famoso gênio da palavra EUREKA? E o que ele inventou tanto?

thedarknesskath.blogspot.com

Aula 18
Góticos
Rosângela Trajano
Os góticos são pessoas que gostam da noite, da morte, da
literatura, da arte, da solidão, do amor e do ocultismo. O
verdadeiro gótico é o que ama a arte. O verdadeiro gótico é o que
transforma a tristeza e a melancolia em poesia. Não se incomoda
com o que pensam sobre ele. Os góticos gostam de vestir-se de
preto.
Exercícios para compreensão.
1 – O que é são góticos?

2 – O que faz um verdadeiro gótico?

3 – Qual a cor da roupa predileta dos góticos?

Vamos começar a fazer arte.
1 – Pesquise sobre o mundo gótico.

Atividade para casa.
Pesquise sobre a arte gótica.

www.gessoavenida.com.br

Aula 19
Gesso
Rosângela Trajano
O gesso é uma substância geralmente vendida
em forma de um pó branco. O gesso é
produzido a partir do mineral gipsita. Quando
em contato com a água forma o gesso, essa
massa mole branquinha que serve para decorar
o teto, imobilizar braços e pernas fraturados e
fazer arte, também. O gesso às vezes é um
elemento decorativo em palácios ou prédios grandes.
Exercícios para compreensão.
1 – O que é o gesso?

2 – Como é produzido o gesso?

3 – Para que serve o gesso?

Vamos começar a fazer arte.
1 – Crie uma arte com gesso.

Atividade para casa.
Pesquise sobre a importância do gesso em outras áreas.

natocatem.wordpress.com

Aula 20
Instalação artística
Rosângela Trajano
A instalação artística é uma obra de arte que só
existe na hora da exposição, é montada na hora, no
momento, e após isto é desmontada. Os objetivos
da instalação são provocar sensações de frio, calor,
odores, sons ou coisas que simplesmente chamem a
atenção do público. Um artista que gosta muito de
fazer instalações é o norte-rio-grandense Jean
Sartief.
Exercícios para compreensão.
1 – O que é uma instalação artística?

2 – Quais os objetivos da instalação artística?

3 – Qual o nome do artista norte-rio-grandense que gosta de fazer instalações artísticas?

Vamos começar a fazer arte.
1 – Crie uma instalação artística na sua sala de aula.

Atividade para casa.
Pesquise artistas e suas instalações no Brasil (mínimo de 3).

Este livro foi composto na fonte Times New Roman, tamanho 12.

