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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
A arte é tudo o que olhamos e sentimos algo. Se ela vai ser
bonita ou não vai depender de cada um de nós. Viver é uma
arte!
Exercícios para compreensão.
1 – O que é arte?

2 – Como pode ser a arte?

3 – O que é uma arte segundo a autora?

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

Atividade para casa.
Desenhe a sua casa e pinte bem bonita.

Aula 02
Luz natural
Rosângela Trajano
A luz natural é a quem vem da natureza. A luz natural é a do
sol que ilumina tudo. Esta luz é responsável pela vida em
nosso planeta.
Exercícios para compreensão.
1 – O que é a luz natural?

2 – De quem é a luz natural no nosso planeta?

3 – A luz do sol é responsável pelo quê?

Vamos começar a fazer arte.
1 – Desenhe o sol.

Atividade para casa.
Desenhe a vida no nosso planeta.

euacheiprimeiro.com

Aula 03
Luz artificial
Rosângela Trajano
A luz artificial é a criada pelo homem. Primeiro, o homem
criou a lamparina e a vela. Depois ele criou a lâmpada e as
lanternas. À noite, a luz artificial é muito importante nas
nossas casas, por isso compramos lâmpadas.
Exercícios para compreensão.
1 – O que é luz artificial?

2 – Quais as primeiras luzes artificiais criadas pelo homem?

3 – O ele criou depois da lamparina e da vela?

Vamos começar a fazer arte.
1 – Crie um desenho iluminado pela luz artificial.

Atividade para casa.
Pesquise o que as lanternas usam para funcionarem.

designandcommunicationjcc.wordpress.com

Aula 04
O arco-íris
Rosângela Trajano
Um arco-íris se forma quando o sol
brilha sobre as gotas da chuva. Ele é um
fenômeno da natureza. Dizem que ele
evita a chuva ou que ela seja forte
demais. As cores do arco-íris são sete:
vermelho, laranja, amarelo, verde, azul,
anil, violeta.
Exercícios para compreensão.
1 – O que é um arco-íris?

2 – Quando se forma um arco-íris?

3 – Quais são as 7 cores do arco-íris?

Vamos começar a fazer arte.
1 – Desenhe um arco-íris.

Atividade para casa.
Represente a formação do arco-íris, ou seja, o sol sobre as nuvens.

www.fantasiascriativas.com.br

Aula 05
A fantasia
Rosângela Trajano
Hoje tem baile à fantasia! Qual será a minha fantasia? Já sei! Vou me
fantasiar de lobisomem. A fantasia é uma roupa que representa
alguma coisa, pode ser: um animal, um enfermeiro, um bombeiro.
Ela é um disfarce para uma festa, assim ninguém nos conhece.
Exercícios para compreensão.
1 – O que é uma fantasia?

2 – Por que nos fantasiamos?

3 – Cite 3 tipos de fantasias?

Vamos começar a fazer arte.
1 – Desenhe uma fantasia de animal.

Atividade para casa.
Crie uma fantasia de fantasminha.

www.blogdomau.com.br

Aula 06
As tirinhas
Rosângela Trajano
As tirinhas são bacanas! Uma tirinha nada mais é do que um conjunto de quadros de
desenhos com uma sequência. Eu gosto das tirinhas da Turma da Mônica. As tirinhas,
geralmente, não têm mais do que três ou quatro quadros.
Exercícios para compreensão.
1 – Do que trata o texto?

2 – O que é uma tirinha?

3 – Quantos quadros geralmente tem uma tirinha?

Vamos começar a fazer arte.
1 – Desenhe uma tirinha.

Atividade para casa.
Cole 2 tirinhas da Turma da Mônica.

andrefidusi.com

Aula 07
A charge
Rosângela Trajano
A charge é uma ilustração ou desenho que faz
uma crítica com humor. As charges são muito
utilizadas em jornais. Elas criticam geralmente
os políticos e os times de futebol, coisas que
acontecem no momento. Mas tudo pode ser
motivo para uma charge que nos faz sempre
sorrir com o seu humor.
Exercícios para compreensão.
1 – Do que trata o texto?

2 – O que é uma charge?

3 – O que é uma crítica?

Vamos começar a fazer arte.
1 – Desenhe uma charge criticando algo que esteja errado na sua cidade.

Atividade para casa.
Pesquise 2 charges sobre políticos e cole aqui.

amandaduarteb.wordpress.com

Aula 08
A caricatura
Rosângela Trajano
A caricatura é um desenho de uma pessoa da vida real com seus
traços alterados. A caricatura exagera em gestos ou vícios que a
pessoa tem, representando-os. É uma distorção da imagem real
da pessoa. Muitas personalidades têm sua caricatura em jornais
e revistas.
Exercícios para compreensão.
1 – Do que trata o texto?

2 – O que é uma caricatura?

3 – No que a caricatura exagera?

Vamos começar a fazer arte.
1 – Desenhe uma caricatura de um amigo seu.

Atividade para casa.
Pesquise 3 caricaturas de personalidades políticas.

sergeicartoons.blogs.sapo.pt

Aula 09
O cartoon
Rosângela Trajano
Ao contrário da charge o cartoon representa uma
situação de humor, sem a crítica. O cartoon pode
ser utilizado em qualquer momento, é universal,
ou seja, compreendido por qualquer pessoa e nem
sempre focado nos acontecimentos do momento.
Exercícios para compreensão.
1 – Do que trata o texto?

2 – O que é um cartoon?

3 – Por que o cartoon é universal?

Vamos começar a fazer arte.
1 – Desenhe um cartoon.

Atividade para casa.
Pesquise 3 cartoons diferentes.

blogdoxandro.blogspot.com

Aula 10
Os gibis
Rosângela Trajano
Um gibi é uma revista em quadrinhos. Há várias revistas em
quadrinhos no mundo inteiro. No Brasil, são famosas as das
Turmas da Mônica, do Zé Carioca e do Pato Donald. Os gibis
têm seus personagens e usam balões para representar a fala de
cada um deles.
Exercícios para compreensão.
1 – Do que trata o texto?

2 – Como é representada a fala nos gibis?

3 – Quais os gibis mais famosos lidos no Brasil?

Vamos começar a fazer arte.
1 – Crie um pequeno gibi.

Atividade para casa.
Pesquise sobre o criador dos gibis da Turma da Mônica.

danielleitecosta.wordpress.com

Aula 11
O outdoor
Rosângela Trajano
Um outdoor é uma propaganda em placas grandes expostas em lugares visíveis ao
público. Os lugares podem ser uma avenida, em terrenos próprios para sua colocação.
As propagandas têm pouco texto e imagens, e passam rapidamente uma informação. O
outdoor tem tamanho padrão.
Exercícios para compreensão.
1 – Do que trata o texto?

2 – O que é um outdoor?

3 – Qual o tamanho de um outdoor?

Vamos começar a fazer arte.
1 – O que você acha dos outdoors?

Atividade para casa.
Escreva onde na sua cidade você pode ver outdoors?

escritaviva.blogspot.com

Aula 12
A pinacoteca
Rosângela Trajano
A pinacoteca é um museu de pinturas. Ela
coleciona pinturas de artistas locais, nacionais e
internacionais. Às vezes são feitas exposições de
pinturas numa pinacoteca. Uma pinacoteca atrai
muitos turistas para apreciação das suas pinturas.
Exercícios para compreensão.
1 – Do que trata o texto?

2 – O que é uma pinacoteca?

3 – O que é feito, às vezes, nas pinacotecas?

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

Atividade para casa.
Escreva o nome e o endereço da pinacoteca da sua cidade aqui.

www.artesanatonarede.com.br

Aula 13
O papel
Rosângela Trajano
O papel é feito da madeira que se extrai a celulose. O papel
serve para escrevermos, desenharmos, pintarmos e fazermos
outras coisas que pensarmos. É preciso usar o papel de forma
consciente, porque muitas árvores são derrubadas para se fazer
papel. Dê preferência ao papel reciclado, pois ele é feito de
outros papéis que não foram aproveitados para uso.
Exercícios para compreensão.
1 – Do que trata o texto?

2 – De que é feito o papel?

3 – Qual o melhor papel para uso?

Vamos começar a fazer arte.
1 – Desenhe uma árvore com um troco bem grosso.

Atividade para casa.
Pesquise e desenhe o processo de formação do papel.

www.culturamix.com

Aula 14
O fantoche
Rosângela Trajano
É um boneco manipulado pelas mãos de uma pessoa. Na
cultura popular nordestina do Brasil há um tipo de
fantoche especial, o mamulengo. O fantoche faz o teatro
de bonecos que por trás de um lençol o artista faz a sua
apresentação, mostrando somente o boneco manipulado
pelas mãos e dedos.
Exercícios para compreensão.
1 – Do que trata o texto?

2 – Qual o fantoche popular do Nordeste do Brasil?

3 – Como é manipulado o fantoche?

Vamos começar a fazer arte.
1 – Crie um fantoche.

Atividade para casa.
Pesquise sobre o teatro de bonecos no Nordeste do Brasil.

presentefessora.blogspot.com

Aula 15
O esboço
Rosângela Trajano
O esboço é o projeto inicial de qualquer obra
artística. Primeiro o artista esboça, pode ser
através de um lápis ou caneta no papel o seu
pensamento sem se preocupar com a
qualidade. Depois do esboço feito, é que o
artista através dele vai criando a sua obra de
arte. O esboço é importante para se ter uma
ideia de como vai ficar a obra de arte.
Exercícios para compreensão.7
1 – Do que trata o texto?

2 – O que é um esboço?

3 – Qual a importância do esboço?

Vamos começar a fazer arte.
1 – Faça um esboço de um desenho.

Atividade para casa.
Faça um esboço de uma obra de arte e através dele crie a sua obra de arte.

www.canstockphoto.com.br

Aula 16
Tridimensional
Rosângela Trajano
Tridimensional ou 3D significa que o desenho ou
filme tem 3 elementos principais: altura,
profundidade e largura. Antigamente os desenhos
animados eram 2D, ou seja, tinham apenas altura
e largura. Com as novas técnicas a profundidade
foi incluída.
Exercícios para compreensão.
1 – Do que trata o texto?

2 – O que é o tridimensional?

3 – Como eram os desenhos animados antigamente?

Vamos começar a fazer arte.
1 – Assista a um filme em 3D.

Atividade para casa.
Pesquise a importância do 3D, tridimensional.

commons.wikimedia.org

Aula 17
A estátua
Rosângela Trajano
A estátua é uma obra de arte tridimensional que representa uma
figura. Nas praças públicas geralmente encontramos estátuas de
personalidades.
Exercícios para compreensão.
1 – Do que trata o texto?

2 – O que é uma estátua?

3 – Onde encontramos geralmente estátuas?

Vamos começar a fazer arte.
1 – Pesquise a importância das estátuas.

Atividade para casa.
Pesquise 3 estátuas na sua cidade e anote aqui o nome delas e o local onde estão
expostas.

www.pinturayartistas.com

Aula 18
A escultura
Rosângela Trajano
A escultura é uma arte que representa imagens completas ou
não. A escultura é feita geralmente de argila, cera ou madeira.
Na Antiguidade, a escultura serviu para representar as
divindades.
Exercícios para compreensão.
1 – Do que trata o texto?

2 – O que é uma escultura?

3 – Com o que geralmente são feitas as esculturas?

Vamos começar a fazer arte.
1 – Pesquise imagens de esculturas de divindades.

Atividade para casa.
Pesquise o nome de 3 escultores nacionais e 3 internacionais.

www.atividadesebrincadeiras.com

Aula 19
A mímica
Rosângela Trajano
É uma das formas de comunicação humana geralmente
conhecida como a arte de exprimir os pensamentos ou os
sentimentos por meio de gestos. Um mímico é alguém que
usa os gestos para se comunicar. Um bom mímico pode
descrever uma pessoa para os outros dizerem quem é.
Exercícios para compreensão.
1 – Do que trata o texto?

2 – O que é a mímica?

3 – Como é chamado quem faz mímica?

Vamos começar a fazer arte.
1 – Brinque com seus amigos e faça mímicas para descobrir quem é quem.

Atividade para casa.
Pesquise o que é PATOMIMA.

www6.ufrgs.br

Aula 20
Exposição artística
Rosângela Trajano
A exposição artística é a mostra de obras de artes
que pode ser temporária ou permanente. Uma
exposição pode apresentar: pinturas, desenhos,
fotografias, esculturas, instalações etc. As obras
podem ser expostas em museus ou casas
especializadas.
Exercícios para compreensão.
1 – Do que trata o texto?

2 – O que é uma exposição artística?

3 – O que pode apresentar uma exposição artística?

Vamos começar a fazer arte.
1 – Faça com seus amigos uma exposição artística dos seus desenhos.

Atividade para casa.
Visite uma exposição artística e escreva aqui um pouco do que sentiu no seu passeio.

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

