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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.
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Aula 01
Arte
Rosângela Trajano
Tudo o que criamos e desperta nas pessoas emoções e
sentimentos. Dependendo de cada pessoa, a criação pode
ser feia ou bonita. A arte está em todos os lugares.
Exercícios para compreensão.
1 – O que é arte?

2 – Como pode ser a criação dependendo de cada pessoa?

3 – Onde está a arte?

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

Atividade para casa.
Observe se a arte que você criou desperta emoções e sentimentos nos seus coleguinhas.
O que eles sentiram?

Aula 02
O saltimbanco
Rosângela Trajano
Hoje eu vi na feira um homem que dançava de forma
encantadora. Movimentava seu corpo para lá e para cá, como se
fosse um elástico. A minha mãe me disse que ele é um
saltimbanco, porque faz apresentações das suas habilidades em
lugares públicos. Um saltimbanco pode viajar de povoado a
povoado realizando seu trabalho.
Exercícios para compreensão.
1 – Do que trata o texto?

2 – O que é um saltimbanco?

3 – Para onde pode ir um saltimbanco?

Vamos começar a fazer arte.
1 – Desenhe e pinte um saltimbanco.

Atividade para casa.
Pesquise 3 (três) tipos de artes feitas pelos saltimbancos.

Aula 03
Esculturas naturais
Rosângela Trajano
As esculturas naturais são formadas sem intervenção do
homem, ou seja, como o próprio nome diz são criações
da natureza. Há muitas esculturas naturais belas no
mundo inteiro, principalmente dentro das cavernas.
Exercícios para compreensão.
1 – Do que trata o texto?

2 – O que é uma escultura natural?

3 – Onde podemos encontrar esculturas naturais?

Vamos começar a fazer arte.
1 – Cole a figura de uma escultura natural aqui.

Atividade para casa.
Pesquise 3 (três) esculturas naturais e escreva aqui onde podemos encontrá-las.

Aula 04
Frio ou quente
Rosângela Trajano
O leite às vezes está frio em outras ocasiões está quente. Já o
sorvete se fica no quente se desmancha. Há pessoas que
preferem o frio, outras o quente. No frio usamos roupas
confortáveis, mas no calor usamos roupas leves. Dizem que um
bom café tem que ser quentinho e uma boa sopa, também. Nos
lugares frios podemos fazer bonecos de neve, quando neva.
Exercícios para compreensão.
1 – Do que trata o texto?

2 – Que tipo de roupa usamos no frio e no quente?

3 – O que podemos fazer com a neve?

Vamos começar a fazer arte.
1 – Desenhe e pinte roupas para o frio e para o calor.

Atividade para casa.
Pesquise 3 (três) lugares no Brasil onde faz muito frio e mais 3 (três) lugares onde faz
muito calor.

Aula 05
Arte ambiental
Rosângela Trajano
É o tipo de arte que utiliza o espaço ou ambiente para
modifica-lo ou transformá-lo. A arte ambiental desenvolveuse bastante nos últimos anos. Pode ser qualquer espaço: a
galeria, o ambiente, a natureza. É o espaço em que vivemos
onde produzimos essa arte.
Exercícios para compreensão.
1 – Do que trata o texto?

2 – O que é arte ambiental?

3 – Onde se desenvolve a arte ambiental?

Vamos começar a fazer arte.
1 – Crie no seu espaço uma arte ambiental.

Atividade para casa.
Pesquise 3 (três) espaços modificados pela arte ambiental.

Aula 06
Intervenção humana
Rosângela Trajano
A intervenção humana ocorre quando o homem
provoca alguma alteração no espaço onde vivemos. Há
dois tipos de intervenções importantes: a abusiva e a
necessária. A intervenção abusiva é quando o homem
começa a querer destruir florestas, aterrar lagos ou
lagoas, etc. A intervenção necessária é quando o
homem precisa modificar ou alterar a natureza para seu
bem-estar.
Exercícios para compreensão.
1 – Do que trata o texto?

2 – Quais os tipos de intervenção humana mais importantes?

3 – Explique como acontece a intervenção humana abusiva.

Vamos começar a fazer arte.
1 – Desenhe uma intervenção humana necessária.

Atividade para casa.
Pesquise 3 (três) intervenções humanas abusivas.

Aula 07
Os mapas
Rosângela Trajano
Os mapas ajudam os homens a se localizarem na Terra. Há vários tipos de mapas:
político, físico, rodoviário, marítimo, etc. Através de um mapa podemos achar a casa de
algum amigo se tivermos o endereço dele correto. A ciência que cria os mapas chama-se
Cartografia.
Exercícios para compreensão.
1 – Do que trata o texto?

2 – Quais os tipos de mapas mais comuns?

3 – Como se chama a ciência que cria os mapas?

Vamos começar a fazer arte.
1 – Desenhe um mapa da sua casa para sua escola.

Atividade para casa.
Desenhe um mapa temático sobre os climas do seu estado.

Aula 08
O som musical
Rosângela Trajano
O som musical é organizado e formada pelas sete notas musicais: dó – ré - mi – fá – sol
– lá – si. No som musical há harmonia. Dependendo do tipo de som musical podemos
gostar ou não dele. O som musical pode ser afinado ou desafinado. Muitas pessoas não
gostam do som musical do Rock ou do Funk, outras preferem um som musical mais
tranquilo como a Ópera. Qual o que você prefere?
Exercícios para compreensão.
1 – Do que trata o texto?

2 – Como pode ser o som musical?

3 – Qual o som musical tranquilo citado no texto?

Vamos começar a fazer arte.
1 – Desenhe um instrumento musical.

Atividade para casa.
Pesquise 3 (três) tipos de instrumentos musicais.

Aula 09
O timbre
Rosângela Trajano
É o que distingue um som do outro. Se dois instrumentos musicais tocam ao mesmo
tempo, podemos saber diferenciar um som do outro. Da mesma forma uma nota musical
da outra quando são tocadas ao mesmo tempo. Quando batemos em um tambor e outra
pessoa toca um violão, ouvimos dois sons diferentes.
Exercícios para compreensão.
1 – Do que trata o texto?

2 – O que é o timbre?

3 – Como ocorre o timbre?

Vamos começar a fazer arte.
1 – Desenhe dois sons distintos.

Atividade para casa.
Desenhe um violino, um piano e um pandeiro.

Aula 10
A dança
Rosângela Trajano
A dança é o movimento do corpo seguindo um determinado ritmo sonoro. Na dança
além do movimento do corpo ainda é possível fazer amizades, pois há danças que são
feitas de pares. A dança é muito legal para tirar o cansaço, esquecer os problemas e
comemorar uma alegria. A dança também pode ser um esporte que ajuda a pessoa na
perda de peso.
Exercícios para compreensão.
1 – Do que trata o texto?

2 – O que é a dança?

3 – Como ocorre a dança?

Vamos começar a fazer arte.
1 – Cole gravuras de pessoas dançando.

Atividade para casa.
Pesquise sobre os benefícios da dança para o corpo.

Aula 11
O teatro
Rosângela Trajano
O teatro é a representação em forma de drama ou comédia de
uma história real ou não tanto na rua quanto numa casa de
espetáculos chamada teatro. Os personagens decoram o texto
criado pelo roteirista, ensaiam, e depois apresentam ao público.
É uma forma muito antiga de representação da vida e da
imaginação do ser humano. No teatro há atores e atrizes.
Exercícios para compreensão.
1 – Do que trata o texto?

2 – O que é o teatro?

3 – Como é chamado o profissional que cria o texto do teatro?

Vamos começar a fazer arte.
1 – Crie um pequeno roteiro, com no mínimo 2 personagens, de uma comédia.

Atividade para casa.
Crie um pequeno roteiro, com no mínimo 2 personagens, de um drama. Escolha os
personagens e apresente seu trabalho em sala de aula.

Aula 12
Comédia e drama
Rosângela Trajano
A comédia é um tipo de arte que nos faz sorrir, ela
enfatiza o riso e a alegria. O drama valoriza mais as
emoções, as dores, o sofrimento, o amor difícil e
incompreendido. Tanto a comédia quanto o drama são
usados no teatro, em livros e em filmes. É muito difícil
ser um bom comediante, como também fazer um drama.
Exercícios para compreensão.
1 – Do que trata o texto?

2 – O que é a comédia?

3 – O que é o drama?

Vamos começar a fazer arte.
1 – Crie um pequeno texto do tipo drama.

Atividade para casa.
Crie um pequeno texto do tipo comédia.

Aula 13
O desenho
Rosângela Trajano
O desenho é muito antigo. O homem das cavernas
desenhava muitas coisas nas paredes das cavernas.
Qualquer pessoa pode desenhar. Qualquer risco ou
rabisco pode ser considerado um desenho. Há vários tipos
de desenhos, desde os mais complexos aos mais simples,
como o desenho de uma casinha com parede, porta e
telhado. O desenho representa as nossas emoções, muitas
vezes.
Exercícios para compreensão.
1 – Do que trata o texto?

2 – O que é um desenho?

3 – O que pode representar um desenho?

Vamos começar a fazer arte.
1 – Crie um desenho colorido.

Atividade para casa.
Desenhe os móveis da sua casa.

Aula 14
Linhas e formas
Rosângela Trajano
Quando desenhamos, às vezes, criamos muitas linhas que
unidas formam um objeto ou pessoa. Uma linha é um
traço reto ou torto. As formas são definidas pela
geometria e pode ser: um quadrado, um triângulo, um
polígono, um círculo etc. As formas definidas junto com
as linhas criam vários tipos de desenhos. Algumas linhas
são bem traçadas, outras seguem tortas. Com as linhas
criamos qualquer desenho que imaginarmos.
Exercícios para compreensão.
1 – Do que trata o texto?

2 – O que é uma linha?

3 – Quais os tipos de formas geométricas mais comuns?

Vamos começar a fazer arte.
1 – Desenhe 5 formas geométricas.

Atividade para casa.
Crie um desenho com 5 linhas.

Aula 15
A pintura
Rosângela Trajano
A pintura nada mais é do que o preenchimento de uma
imagem. A pintura pode ser colorida ou não. Podemos
pintar com lápis de cor, tintas apropriadas, rolos de esponja
etc. As crianças gostam muito de pintar. Os artistas
plásticos pintam em telas e outros em papel. O pintor de
casas pinta as paredes. Há vários tipos de pinturas.
Exercícios para compreensão.
1 – Do que trata o texto?

2 – O que é a pintura?

3 – Como ocorre a pintura?

Vamos começar a fazer arte.
1 – Desenho e pinte colorido um cachorro.

Atividade para casa.
Faça uma pintura colorida sobre a fachada da sua casa.

Aula 16
A gravura
Rosângela Trajano
A gravura é a imagem de um objeto ou pessoa desenhada ou
impressa. Há gravuras coloridas e outras preto e branco, grandes e
pequenas. As gravuras podem ser cortadas das revistas e coladas em
papel para criarmos com elas outro tipo de arte chamada de
colagem.
Exercícios para compreensão.
1 – Do que trata o texto?

2 – O que é a gravura?

3 – Onde podemos encontrar as gravuras?

Vamos começar a fazer arte.
1 – Cole 5 gravuras de pessoas.

Atividade para casa.
Cole 10 gravuras de frutas.

Aula 17
A colagem
Rosângela Trajano
A colagem é uma arte muito legal! Recortamos gravuras que
achamos interessante de jornais ou revistas e colamos no papel
formando uma imagem. Para fazer a colagem precisamos de
cola e pincel. Há vários tipos de cola. Precisamos ter cuidado
com o uso da cola, pois algumas pessoas têm alergia.
Exercícios para compreensão.
1 – Do que trata o texto?

2 – O que é a colagem?

3 – Do que precisamos para fazer a colagem?

Vamos começar a fazer arte.
1 – Faça uma colagem com seus amigos.

Atividade para casa.
Faça uma colagem que forme a imagem de um gato.

Aula 18
O barbante
Rosângela Trajano
Com um pedaço de barbante podemos criar vários tipos de artes.
O barbante pode ser feito com algodão ou nylon. Um barbante
pode ser colado no papel e formar uma imagem, pode ser
enrolado numa garrafa para decorá-la e até mesmo como
brincadeira. O barbante também serve como varal que segura as
roupas lavadas ou qualquer coisa que você queira expor.
Exercícios para compreensão.
1 – Do que trata o texto?

2 – O que é o barbante?

3 – Um barbante pode ser usado para quê?

Vamos começar a fazer arte.
1 – Com um barbante exponha os seus e os desenhos dos seus amigos na sala de aula.

Atividade para casa.
Com um barbante crie uma imagem numa folha de papel.
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Aula 19
Os emoticons
Rosângela Trajano
Os emoticons são imagens criadas para uso no computador e servem para as pessoas
demonstrarem suas emoções. Um emoticon pode dizer muitas coisas. Seu conceito é
padronizado no mundo inteiro e todos podem compreender. Nos bate-papos, as pessoas
utilizam muito os emoticons até como forma de abreviar o que se quer dizer.
Exercícios para compreensão.
1 – Do que trata o texto?

2 – O que é um emoticon?

3 – Onde são mais utilizados os emoticons?

Vamos começar a fazer arte.
1 – Pesquise 5 emoticons.

Atividade para casa.
Crie um emoticon que expresse sua alegria.

Aula 20
A xilogravura
Rosângela Trajano
A xilogravura utiliza a madeira e alguns pedaços de metal ou aço
para formar uma imagem, depois é molhada na tinta e passada
para o papel. As capas dos cordéis nordestinos são, na sua
maioria, feitas de xilogravuras.
Exercícios para compreensão.
1 – Do que trata o texto?

2 – O que é a xilogravura?

3 – Onde são bastante utilizadas as xilogravuras?

Vamos começar a fazer arte.
1 – Pesquise onde foi criada a xilogravura.

Atividade para casa.
Pesquise na internet algumas xilogravuras e cole aqui.

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

