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ATIVIDADE 1 

Parede geométrica imaginária 

Nessa atividade, vamos fazer um projeto de desenho para uma parede ou 

cenário imaginário.  

Você vai precisar de: papel, tinta, lápis de cor, giz de cera ou canetinha para 

colorir e uma régua. 

• Escolha uma parede ou cômodo da sua casa, ou imagine uma na qual 

você gostaria de fazer uma interferência artística. 

• Com a ajuda de uma régua, meça e marque no papel o tamanho da sua 

parede. 

• Crie sua composição com figuras geométricas como triângulos, 

quadrados, círculos e linhas, usando o lápis de escrever. Se preferir, use 

a régua para a ajudar na construção do seu desenho. 

• Depois de traçar as linhas, é hora de colorir! Use os materiais de sua 

preferência. 

• Mostre seu projeto para amigos e família. Você também pode usar 

caixas de papelão para colar seus desenhos e criar uma maquete de um 

ambiente para a sua parede imaginária. Pronto!  

Agora você já pode se considerar projetista de ambientes imaginários 
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ATIVIDADE 2 

Construir, desconstruir, reconstruir 

Nessa atividade, vamos propor um exercício de composição em três etapas: 

construção, desconstrução e reconstrução da imagem. Entre os processos do 

artista, existe a observação, a desconstrução e a reconstrução. 

Você vai precisar de: papel, materiais para colorir, régua tesoura e cola. 

• Escolha o formato para realizar seu trabalho, na vertical (papel em pé) 

ou na horizontal (papel deitado). 

• No papel, faça um desenho de paisagem (referência é livre) e colore-o. 

Capriche nas cores, nessa atividade, quanto mais colorido, mais 

interessante fica o resultado. 

• Depois de finalizado o desenho, no verso e com a ajuda da régua, trace 

linhas retas na direção escolhida (vertical ou horizontal) por todo o 

papel. As linhas podem ter a mesma distância entre si ou distâncias 

diferentes. 

• Agora é hora desconstruir! Vá cortando seu desenho em tiras, passando 

a tesoura nas linhas marcadas no verso do papel. 

• Para reconstruir seu desenho, pegue uma outra folha de papel. Em cima 

dela, organize seu novo desenho, misturando as tiras, mudando-as de 

ordem e posição, até que você encontre a composição ideal. 

• Agora é só colar as tiras na ordem que você escolheu, utilizando esse 

novo papel como base.  

 


