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5° ANO 1 

Professora: Ana  Caroline  

Artes 

Semana 2-  20/04 – 24/04 

Carga horária: 1 aula de 45 minutos  

  

Olá queridos alunos!  

Espero encontrá-los  todos bem, iniciamos nossa segunda semana 

continuem realizando as atividades com dedicação. 

Um abraço e até logo!  

  

 Dando continuidade na atividade da semana passada, onde vocês fizeram uma pintura 

rupestre  desenhando e pintando  em  pequenas rochas. 

 Hoje vamos ver quais materiais utilizavam  há milhares de anos atrás para fazer as 

pinturas. 

MATERIAS PARA PINTAR NAS ROCHAS 

 

Para fazer arte há milhares de anos, as pessoas precisavam criar seus próprios 

materiais. Se quisessem pintar, tinham que usar os recursos naturais disponíveis nos 

lugares onde habitavam. 

Os arqueólogos descobriram que nessa época:  

 As pinturas eram feitas sobre rochas; 

 Os pincéis eram feitos de penas e pelos de animais; 

 Ossos ocos de animais eram usados para soprar a tinta sobre as rochas; 

 Diversos tipos de plantas, rochas trituradas e terra viravam tinta! 

 Vamos  agora fazer tinta com terra? 

É bem fácil. 

Para este trabalho, você vai precisar de: 

 Potes plásticos transparentes  

 Amostras de terras de cores diferentes  



 Colher plástica ou de metal( velha) 

 Folhas de papel sulfite 

 Cola branca  

 Recipiente plástico com água  

 Jornais para forração  

 Pincéis  

 

Agora pesquise diferentes tipos de terras e coloque um pouco em cada pote plástico 

transparente, misture cada uma das amostras nos potes com cola branca  e um pouco 

de água. Mexa com a colher. 

Arrume os potes de plástico transparentes lado a lado e observe as cores obtidas. 

Explore os diferentes tons e texturas da terra ao pintar na folha de papel sulfite. Não 

esqueça de lavar seu pincel num pote com água antes de mudar de cor. 

 

Aproveitem a experiência!! 

Ótima semana a todos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


