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Carimbos com materiais recicláveis 

Duração: 4 aulas 

Introdução 

As artes visuais utilizam diferentes materiais, até mesmo aqueles que costumam ser descarta-

dos. Por isso, esta sequência didática propõe uma experiência de criação, expressão, reflexão e crítica 

de arte com materiais recicláveis. A proposta envolve construir carimbos com materiais recicláveis 

diversos, criar composições visuais com eles e, posteriormente, organizar uma exposição das produ-

ções artísticas resultantes dessa experiência. 

Objetivos de aprendizagem  

Esta sequência didática tem como objetivo investigar e experimentar as possibilidades de uso 

de diversos materiais recicláveis, explorando suas formas e texturas como carimbos que serão utiliza-

dos para a produção de obras artísticas.  

Para isso, esta sequência visa explorar, na unidade temática artes visuais, os seguintes objetos 

de conhecimento e as respectivas habilidades: 

Elementos da linguagem – (EF15AR02) Explorar e reconhecer elementos constitutivos das artes visuais 

(ponto, linha, forma, cor, espaço, movimento etc.). 

Materialidades – (EF15AR04) Experimentar diferentes formas de expressão artística (desenho, pin-

tura, colagem, quadrinhos, dobradura, escultura, modelagem, instalação, vídeo, fotografia etc.), fa-

zendo uso sustentável de materiais, instrumentos, recursos e técnicas convencionais e não convenci-

onais. 

Processos de criação – (EF15AR05) Experimentar a criação em artes visuais de modo individual, cole-

tivo e colaborativo, explorando diferentes espaços da escola e da comunidade e (EF15AR06) Dialogar 

sobre a sua criação e as dos colegas, para alcançar sentidos plurais.  

Sistemas da linguagem – (EF15AR07) Reconhecer algumas categorias do sistema das artes visuais (mu-

seus, galerias, instituições, artistas, artesãos, curadores etc.).  

Recursos e materiais necessários 

Objetos variados, como latas de metal, embalagens de iogurte, caixas de leite, bandejas de ovos, gar-

rafas PET, tubos de pasta de dentes, copos descartáveis, etc.; carimbos diversos, almofadas para ca-

rimbo, tesoura com pontas arredondadas, tinta guache de várias cores, pincel, potes com água, papel 

toalha, papel canson (tamanho A2), papel sulfite, fita adesiva. 
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Desenvolvimento 

Aula 1 – Conhecendo carimbos 

Duração: uma aula de 40 minutos 

Organização dos estudantes: grupos de quatro ou cinco integrantes em mesas grandes 

 

Introdução: Levantamento de conhecimentos prévios (15 a 20 minutos) 

Para esta aula, o professor deverá providenciar previamente carimbos diversos para mostrar 

aos alunos, como os usados pela escola, por exemplo. 

Com os estudantes organizados em grupos, o professor apresentará os carimbos e fará algu-

mas perguntas sobre cada um deles: “Vocês já conheciam este carimbo?”, “Para que vocês acham que 

serve este carimbo?”, “Vocês acham que podemos usá-lo para outras finalidades? Quais?”, “O que 

vocês acham da ideia de produzir uma obra de arte com esse carimbo? Como faríamos isso?”. 

Após os estudantes se manifestarem, o professor comentará que alguns artistas também usam 

em suas obras objetos inusitados. Para ilustrar, o professor pode mostrar alguns trabalhos de artistas 
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brasileiros que utilizam, por exemplo, sucata em suas obras, como Armando Olive, Francisco Feitosa e 

Vik Muniz, que podem ser vistos nos links indicados em Referências. A ideia é que os alunos tenham 

em mente que é possível utilizar qualquer material que quisermos para fazer uma obra de arte. 

Os carimbos, por exemplo, podem ser utilizados não apenas para marcar documentos, mas 

também para compor outras imagens que podem despertar sentimentos e sensações em que as vê. 

Para que os alunos se familiarizem com essa possibilidade de expressão artística, o professor pode 

apresentar alguns trabalhos do artista italiano Federico Pietrella, que utiliza carimbos para produzir 

algumas de suas obras. 

 

Atividade: Carimbando (10 minutos) 

Depois da apresentação inicial, o professor deverá disponibilizar os carimbos trazidos para que 

os grupos explorem livremente, utilizando folhas de papel sulfite e almofadas para carimbo. 

 

Encerramento: Roda de conversa (10 minutos) 

Para encerrar, o professor deverá propor uma conversa sobre os materiais inusitados que os 

alunos já utilizaram em trabalhos artísticos, tanto na escola como em casa, e sobre a experiência que 

acabaram de ter explorando os carimbos. 

Após a conversa, o professor anunciará que, na aula seguinte, os estudantes vão utilizar obje-

tos diversos como se fossem carimbos, que serão as suas ferramentas de trabalho, com os pincéis. 

Para isso, todos deverão trazer de casa materiais como caixas de leite, bandejas de ovos, garrafas PET, 

etc. devidamente higienizados. 

 

Aula 2 – Explorando carimbos 

Duração: uma aula de 40 minutos 

Organização dos estudantes: individualmente, cada um em sua mesa, e em grupos de quatro ou cinco integrantes em 
mesas grandes 

 

Introdução: Retomada e reunião dos materiais (5 minutos) 

Para iniciar, o professor deverá relembrar com os alunos a possibilidade de uso do carimbo 

como instrumento artístico. Em seguida, pedirá que reúnam os materiais que trouxeram de casa para 

utilizar como carimbos. 
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Atividade 1 (individual): Familiarização (15 minutos) 

Cada estudante escolherá alguns dos objetos trazidos e receberá tinta guache de várias cores, 

pincel, pote com água, folhas de papel sulfite e papel toalha para limpar. Nesse momento, é interes-

sante pedir que observem a textura, a forma, a rigidez e o volume de cada tipo de material, percebendo 

as diferenças e semelhanças entre eles.  

O professor dará andamento à atividade da seguinte forma: 

1. Primeiro os estudantes vão fazer alguns experimentos para conhecer melhor os materiais com os 
quais vão trabalhar.  

2. O próximo passo será molhar o pincel na tinta, utilizando as cores que preferirem, e passar sobre 
uma das faces do material. Eles devem começar passando pouca tinta. Depois, se necessário, po-
dem passar uma quantidade maior. 

3. Em seguida, deverão virar a parte pintada para baixo e pressionar sobre o papel, com cuidado 
para não borrar. 

4. Feito isso, devem observar o desenho formado e repetir o processo algumas vezes até conseguir 
definir a quantidade de tinta e a pressão necessárias para que a textura e o formato do material 
fiquem bem evidentes.  

 

Atividade 2 (coletiva): Experimentação (15 minutos) 

O professor organizará os grupos e explicará que a próxima etapa será um trabalho colabora-

tivo, no qual vão usar os carimbos para compor uma obra coletiva. Para isso, cada integrante do grupo 

deverá escolher um dos objetos ou materiais que experimentou na atividade anterior e dispor de tinta 

guache de várias cores, pote com água, pincel e papel toalha para limpar. Cada grupo deverá ter a sua 

disposição uma folha de papel canson (tamanho A2). 

O professor dará andamento à atividade da seguinte forma: 

1. Primeiro, cada estudante vai molhar o pincel na tinta da cor de sua preferência e passar sobre 
uma face do objeto escolhido. 

2. Em seguida, vai usá-lo para carimbar o papel canson, segurando firme para não borrar. O estu-
dante poderá carimbar o papel mais de uma vez com o mesmo objeto. 

3. Depois, vai trocar de carimbo com um colega do grupo, passar mais tinta, se necessário, e carim-
bar novamente o papel.  

4. Essa troca deverá ser feita até que o grupo preencha seu papel com os carimbos, criando uma 
composição visual colaborativa.  

5. Os trabalhos devem ser deixados para secar.  
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Encerramento: Roda de conversa (5 minutos) 

Para encerrar a aula, o professor observará as produções artísticas com a turma, conversando 

sobre as surpresas e dificuldades de trabalhar com materiais recicláveis: “Quais materiais vocês acha-

ram mais interessantes?”, “Foi possível perceber a forma do material observando as figuras carimba-

das? E a textura?”, “Como foi a experiência de descobrir novas ferramentas de trabalho? Foi diver-

tido?”, “Gostariam de repetir a atividade?”.  

Ao final, o professor avisará aos estudantes que, nas aulas seguintes, eles vão planejar e mon-

tar uma exposição com os trabalhos elaborados em grupo. 

 

Aula 3 – Pensando a exposição 

Duração: uma aula de 40 minutos 

Organização dos estudantes: em semicírculo e em grupos de quatro ou cinco integrantes 

 

Introdução: Retomada (5 minutos) 

Com os alunos dispostos em semicírculo, o professor deverá levantar algumas perguntas: 

“Quem gostou de criar o trabalho com carimbos de materiais recicláveis?”, “Quem lembra qual era a 

proposta para essas produções?”, “Nesta aula, vamos organizar uma exposição dos trabalhos que vo-

cês fizeram. Vocês sabem o que é uma exposição de arte?”, “Quem já foi a um museu? O que achou 

da experiência? O que viu?”. 

 

Atividade: Planejamento (25 a 30 minutos) 

Após a conversa inicial, o professor levantará alguns pontos sobre a organização da exposição: 

o local mais apropriado, a necessidade de espaço nas paredes para expor os trabalhos, de uma ilumi-

nação adequada, de espaço de circulação que possibilite a visita da comunidade escolar, da importân-

cia de identificar as produções com o nome dos autores, materiais e técnicas utilizadas, bem como de 

escolher um título para a exposição. 

Sugestão 
Se preferir, o professor pode acessar a página do Guia dos Museus Brasileiros, indicada na seção Referências, e mostrar 
alguns sites de museus para que os estudantes se familiarizem antes de prosseguir com a atividade. 

O professor deverá orientar os alunos sobre a organização dos trabalhos para a exposição. 

Para isso, deverão executar as tarefas a seguir: 
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1. Identificar as obras. Para isso, o professor distribuirá um retângulo de 5 cm × 10 cm de papel 
sulfite a cada grupo para que escrevam as especificações da obra, conforme indicado no modelo 
abaixo. A etiqueta deve ser colada no canto inferior direito da obra. 

Nome dos estudantes, título da obra, materiais utilizados (materiais recicláveis, tinta), técnica (carimbo), data. 

2. Decidir, coletivamente, se as obras serão agrupadas de acordo com algum elemento comum (for-
mas e cores, por exemplo). 

3. Decidir o local e a data da exposição. Um breve passeio pela escola pode ajudar nessa escolha, 
avaliando cada espaço e suas possibilidades: o refeitório, a quadra, um pátio externo ou interno, 
etc. É importante que o local escolhido seja de grande circulação para que a comunidade escolar 
possa apreciar os trabalhos. 

4. Escolher um título para a exposição. Para isso, o professor organizará uma votação com a turma. 

5. Criar um cartaz convidando a comunidade escolar a visitar a exposição. Nele devem constar o 
nome da exposição e uma breve descrição sobre ela. 

 

Encerramento: Registro (5 a 10 minutos) 

Para encerrar, o professor orientará os estudantes para que registrem por meio de um dese-

nho simples como será a disposição dos trabalhos dos grupos. Para facilitar esse trabalho, o professor 

pode esquematizar na lousa e pedir que copiem. 

Ao final, o professor deverá recolher todo o material elaborado pelos estudantes e guardar 

para o momento da montagem da exposição. 

 

Aula 4 – Montagem da exposição e fruição da produção artística 

Duração: uma aula de 40 minutos 

Organização dos estudantes: em semicírculo e de forma coletiva 

 

Introdução: Retomada (5 minutos) 

Com os alunos organizados em semicírculo, o professor iniciará a aula lembrando o processo 

de criação realizado até o momento, desde o uso dos carimbos, de forma individual e coletiva, até a 

identificação das produções artísticas e a escolha do local para a exposição dos trabalhos, bem como 

o planejamento que fizeram e registraram. É importante salientar a riqueza dos trabalhos promovida 

pela diversidade de carimbos trocados entre os colegas. 



 

 

Material Digital do Professor 

Arte – 2º ano 

2º bimestre – Sequência didática 3 

Em seguida, explica que nesta aula todo o trabalho terá de ser coletivo e colaborativo para 

garantir que a exposição seja convidativa à comunidade escolar. Para isso, será importante que cada 

um desenvolva com empenho sua função e ajude os colegas sempre que puder. 

 

Atividade: Montagem (30 minutos) 

O professor reunirá os grupos formados na aula 2, distribuindo as tarefas da organização da 

exposição da seguinte forma: 

• Dois ou três grupos serão encarregados de fixar os trabalhos na parede do local escolhido 
com fita adesiva, cuidando para deixar um espaço entre um trabalho e outro. 

• Outro grupo escolherá o melhor lugar para colocar o cartaz de apresentação da exposição. 

Os estudantes devem se espalhar para receber a visitação do público e observar o que comen-

tam sobre as produções. 

 

Encerramento: Roda de conversa (5 minutos) 

Após terminarem a montagem, o professor reunirá os estudantes em roda para refletir sobre 

a experiência da exposição: “Como foi a experiência de organizar uma exposição dos trabalhos?”, “Vo-

cês imaginavam que precisa de tanta gente envolvida para organizar uma exposição?”, “Algum aspecto 

poderia ter sido melhor? O que foi bom?”. 

O professor deve valorizar o trabalho de cada um, salientando a participação deles, tanto na 

realização das obras como na montagem da exposição, e explicar que, durante esse trabalho, apren-

deram vários conceitos novos: uso de material não convencional na produção artística, uso de impres-

são com carimbo para produzir obras de arte visual e organização de uma exposição de arte. 

 

Aferição de aprendizagem  

A aferição da aprendizagem verificará se os estudantes reconheceram o método do carimbo 

como possibilidade de expressão em artes visuais (aulas 1 e 2) e se compreenderam os processos de 

planejamento e montagem de uma exposição de arte (aulas 3 e 4). 
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Questões para auxiliar na aferição 

1. OBSERVE O TRABALHO REALIZADO PELO SEU GRUPO COM OS DIFERENTES CARIMBOS E 
DESCREVA AS FORMAS E TEXTURAS QUE APARECEM, AS CORES, COMO O ESPAÇO FOI 
PREENCHIDO E O TEMA APRESENTADO. 

2. COMO FOI A SUA PARTICIPAÇÃO NA ORGANIZAÇÃO DA EXPOSIÇÃO? O QUE VOCÊ FEZ, DO QUE 
GOSTOU, O QUE APRENDEU COM A MONTAGEM DA EXPOSIÇÃO? O QUE ACHOU DO RESULTADO? 

 

Gabarito das questões 

1. Resposta pessoal. Os estudantes devem relatar o que perceberam ao observar o trabalho reali-
zado pelos respectivos grupos depois de concluído, considerando os aspectos mencionados. 

2. Resposta pessoal. Os estudantes deverão refletir sobre a sua participação no trabalho coletivo de 
planejamento e montagem da exposição, pensando também nas dificuldades enfrentadas du-
rante o processo e no resultado final. 


