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Arte com materiais naturais 

Duração: 3 aulas  

Introdução 

A natureza apresenta uma grande diversidade de cores, formas e texturas. Essas características 

podem ser exploradas como matérias-primas para a produção artística. Nesta sequência, vamos per-

ceber e explorar essas propriedades por meio de coleta e investigação de materiais e de sua utilização 

em produções de artes visuais. 

Objetivos de aprendizagem  

O objetivo desta sequência didática é propor a coleta e a classificação de materiais naturais en-

contrados nas áreas externas ou nos arredores da escola para com eles criar uma composição artística. 

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

de conhecimento e as respectivas habilidades: 

Contextos e práticas – (EF15AR01) Identificar e apreciar formas distintas das artes visuais tradicionais 

e contemporâneas, cultivando a percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e o repertório 

imagético. 

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 

convencionais. 

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; (EF15AR06) Dialogar 

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

Esta sequência também se relaciona com o componente curricular Ciências, no qual é explo-

rado, na unidade temática Terra e Universo, o seguinte objeto de conhecimento e respectiva habili-

dade: 

Usos do solo – (EF03CI09) Comparar diferentes amostras de solo do entorno da escola com base em 

algumas características (cor, textura, cheiro, tamanho das partículas, permeabilidade etc.). 
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Recursos e materiais necessários 

Materiais naturais diversos (terra, areia, folhas e flores secas, sementes, galhos, pedras, etc.), caixas 

de papelão ou potes de plástico, cartolina ou placa de isopor, cola branca, fita adesiva, pincéis, tinta 

guache.  

Desenvolvimento 

Aula 1 – Coletando e conhecendo materiais naturais 

Duração: uma aula de 40 minutos 

Organização dos alunos: livres pelas áreas externas da escola e em grupos de quatro a cinco integrantes 

Introdução: Levantamento de conhecimentos prévios (5 a 10 minutos) 

Para iniciar os trabalhos com materiais naturais, o professor fará uma sondagem com a turma, 

verificando os conhecimentos prévios dos alunos sobre o tema por meio de algumas perguntas: “Vocês 

costumam brincar com materiais naturais, como folhas, galhos, pedras, areia, etc.?”, “Em que lugares 

vocês encontram esses materiais?”, “O que vocês percebem ao manipulá-los?”, “Vocês já observaram 

as cores e texturas desses materiais? E as suas formas?”. 

Em seguida, o professor orientará os estudantes a se dirigirem para a área externa da escola, 

para que façam uma rápida coleta de materiais naturais disponíveis. 

Atenção: Se não houver na escola uma área externa com disponibilidade de materiais naturais, como folhas secas, ga-
lhos, terra, pedras, etc., o professor deverá iniciar esta sequência didática pela aula 2, pedindo com antecedência aos 
estudantes que coletem materiais desse tipo perto de suas casas ou no caminho entre a casa e a escola e tragam para a 
sala de aula no dia combinado. 

Atividade 1: Minicoleta de materiais naturais (10 a 15 minutos) 

Quando os estudantes estiverem na área externa da escola, o professor deverá pedir que co-

letem materiais naturais, como folhas, flores, sementes, galhos e cascas de árvores, pedras, terra e 

areia. É importante orientá-los a não arrancar folhas e flores das plantas, mas a coletar apenas exem-

plares que estejam no chão. 

Para realizar essa coleta, todos deverão dispor de caixas de papelão ou potes de plástico para 

armazenamento. 

Ao final dessa etapa, os alunos deverão retornar para a sala de aula. 

Atividade 2: Observação dos materiais naturais (10 a 15 minutos) 

De volta à sala de aula, o professor organizará os estudantes em grupos para que explorem 

livremente os materiais coletados, observando suas cores, cheiros, texturas e formas. 
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Durante essa atividade, o professor deverá permanecer atento para mediar possíveis conflitos 

referentes ao compartilhamento dos materiais. É preciso lembrar os estudantes de que este é um tra-

balho coletivo e colaborativo e que todos devem respeitar o momento de observação e exploração 

realizado pelos colegas. 

Encerramento: Roda de conversa e preparativos para a aula 2 (5 a 10 minutos) 

Para encerrar esta aula, o professor organizará uma conversa com os estudantes para que ex-

ponham suas percepções: “Que tipos de materiais vocês coletaram na área externa da escola?”, “O 

que vocês observaram sobre as cores deles? E sobre as texturas? E as formas?”, “Vocês descobriram 

alguma cor, textura ou forma diferente das que já conheciam?”, “O que vocês sentiram ao tocar e 

observar esses materiais?”, “Vocês acham que é possível fazer uma obra de arte com eles?”. 

Ao final, o professor pedirá aos alunos que providenciem e tragam na aula seguinte mais ma-

teriais naturais, que podem ser coletados nos arredores de suas casas ou no caminho entre a casa e a 

escola, para que, com eles, produzam trabalhos artísticos. Eles devem ser orientados a evitar materiais 

pesados ou volumosos, pois, ao fazerem a composição artística na próxima aula, esses materiais serão 

colados em uma cartolina para compor um painel. Se forem muito pesados, poderão soltar-se do papel 

ou até mesmo rasgá-lo. 

Aula 2 – Aprofundando a percepção sobre materiais naturais 

Referências 

Henrique Oliveira. Disponível em: <www.henriqueoliveira.com>. Acesso em: 5 jan. 2018. 

Jim Denevan. Disponível em: <www.jimdenevan.com>. Acesso em: 5 jan. 2018. 

MASON, Walter. Álbuns. Flickr. Disponível em: <www.flickr.com/photos/meandermind/albums>. 

Acesso em: 5 jan. .2018. 

O QUE é composição visual? Disponível em: <www.educacaopublica.rj.gov.br/oficinas/arte/ 

elementos/mod01/04__composicao.htm>. Acesso em: 5 jan. 2018. 

Duração: uma aula de 40 minutos 

Organização dos alunos: em grupos de quatro a cinco integrantes 

Introdução: Retomada e organização dos materiais (5 minutos) 

Para iniciar esta aula, o professor deverá orientar os alunos a reunir os materiais coletados por 

eles previamente, estimulando-os com algumas perguntas: “Onde vocês encontraram esses 

materiais?”, “Vocês já tinham percebido a existência deles nos lugares por onde passam?”, “O que 

vocês encontraram de mais interessante?”. 
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Atividade 1: Separando os materiais (15 minutos) 

Nesse segundo momento, o professor explicará aos alunos que eles vão separar, em caixas de 

papelão, os materiais segundo alguns critérios provenientes das artes visuais, como: tamanho, forma, 

cor, textura e tipo (folhas e flores; cascas e galhos de árvores; sementes; pequenas pedras; terra e 

areia; etc.). 

Para isso, os alunos devem ser organizados em grupos. Cada grupo escolherá um desses crité-

rios e selecionará os materiais de acordo com essa escolha. É importante nessa fase que os alunos 

vivenciem a nomenclatura das artes visuais e que utilizem essas palavras (textura, forma, cor, etc.) a 

fim de reconhecê-las e integrá-las ao repertório. 

Os grupos devem fazer essa seleção e separação já cientes de que vão utilizar os materiais para 

uma composição artística na aula seguinte.  

Atividade 2: Conhecendo trabalhos com materiais naturais (15 minutos) 

Para inspirar os alunos e ampliar seus repertórios, o professor mostrará reproduções de obras 

de artistas que utilizam materiais naturais em suas composições, como Walter Mason, Henrique Oli-

veira e Jim Denevan (indicados em Referências). As reproduções podem ser imagens impressas ou 

projetadas utilizando um computador.  

O professor deverá introduzir, com base nessas obras, o conceito de composição, destacando 

como os artistas organizaram os materiais na obra e quais foram suas escolhas para produzir o resul-

tado pretendido: o foco da obra estaria na textura dos materiais, nas cores ou na forma? Ao fazer essa 

análise, o professor deve retomar com os alunos os critérios de classificação que usaram para separar 

os materiais coletados. 

Para encerrar, o professor levantará algumas questões sobre os trabalhos observados: “O que 

vocês acharam das obras que conheceram?”, “Que tipos de materiais conseguiram identificar?”, “Vo-

cês imaginavam que seria possível produzir arte com esses materiais?”, “Qual a obra que vocês acha-

ram mais interessante? Por quê?”. 

Encerramento: Roda de conversa e preparativos para a aula 3 (5 minutos) 

O professor reservará um tempo, ao final da aula, para que os alunos mostrem os exemplares 

de materiais que identificaram e classificaram. Eles devem observar as seleções dos outros grupos e 

conversar sobre elas. É importante que falem sobre os critérios de classificação e compreendam sua 

importância para que possam utilizar esses materiais na próxima aula. 

Ao final, o professor guardará esses materiais já selecionados e classificados pelos grupos, lem-

brando que vão utilizá-los na aula seguinte para criar uma composição artística. 
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Aula 3 – Criando uma composição artística com materiais naturais 

Referências 

COLAGEM colorida. Primeira Infância Melhor, 11 dez. 2014. Secretaria de Estado da Saúde do Rio 

Grande do Sul. Disponível em: <www.pim.saude.rs.gov.br/v2/colagem-colorida>. Acesso em: 5 jan. 

2018. 

COLÉGIO Marista Glória. Produção de telas com materiais naturais em aula de Artes. O Estado de S. 

Paulo, 1 dez. 2015. Disponível em: <http://educacao.estadao.com.br/blogs/marista-gloria/producao-

de-telas-com-materiais-naturais-em-aula-de-artes>. Acesso em: 5 jan. 2018. 

Duração: uma aula de 40 minutos 

Organização dos alunos: em grupos de quatro a cinco integrantes em mesas grandes ou no chão 

Introdução: Retomada (5 minutos) 

Para iniciar, o professor relembrará os estudantes dos materiais que coletaram e organizará 

os grupos para que realizem o trabalho proposto em seguida. 

Sugestão 
Se o professor achar pertinente, poderá mostrar novamente aos estudantes algumas imagens de trabalhos dos artistas 
abordados na aula 2. 

Atividade: Mãos à obra (25 a 30 minutos) 

Com os grupos divididos, o professor pedirá que criem uma composição visual de forma livre. 

O importante é que, durante essa produção, os estudantes pensem nos critérios escolhidos para a 

classificação dos materiais (textura, forma, cor, etc.) e explorem essas características de forma consci-

ente em seus trabalhos. 

Os materiais deverão ser colados com cola branca sobre uma cartolina ou placa de isopor, mas 

alguns talvez precisem ser fixados com fita adesiva (como sementes e galhos, por exemplo). A terra 

poderá ser diluída em cola branca para servir de tinta para a composição, ou de massa que pode ser 

fixada no suporte. 

Outros materiais de desenho e pintura também podem ser utilizados, lembrando-se apenas 

de que devem ter cuidado ao pintar ou desenhar próximo dos materiais colados para que eles não se 

soltem ou até rasguem o papel. Podem ser desenhados ou pintados pontos, linhas e outras formas 

que complementem a composição. 

Ao final dos trabalhos, o professor pedirá aos grupos que criem títulos para suas obras e assi-

nem com o nome de todos os integrantes no canto inferior direito. 

Encerramento: Roda de conversa, organização do espaço e expondo os trabalhos (10 minutos) 
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Após terminar a atividade, os alunos devem lavar os materiais e organizá-los. Os trabalhos 

devem ser colocados sobre as carteiras ou no chão para que terminem de secar e para que todos 

possam comentar os resultados e a experiência. 

Em seguida, o professor poderá levantar algumas questões: “Como foi a experiência de criar 

uma composição visual com materiais naturais?”, “Vocês utilizaram todos os tipos de materiais cole-

tados? Ou priorizaram algum tipo específico?”, “Qual foi a ideia de vocês ao construírem essas obras?”. 

Ao final, o professor deverá escolher com os alunos um espaço na escola para expor os traba-

lhos. É importante que seja um local de grande circulação para que toda a comunidade escolar possa 

apreciar. 

Aferição de aprendizagem 

Ao longo das três aulas, deve ser observada a participação dos alunos nas conversas e exercí-

cios de criação e produção propostos, verificando se perceberam as propriedades dos materiais natu-

rais, como cores, formas e texturas (aula 1), se compreenderam as possibilidades de uso desses mate-

riais e de suas propriedades em obras de arte visual (aula 2) e se exploraram essas possibilidades em 

suas produções (aula 3). Ao final das aulas, no momento em que são reunidos os trabalhos dos alunos, 

devem ser verificadas a apreensão e a aplicação dos conceitos, bem como suas falas ao realizarem a 

leitura de seus trabalhos e dos colegas.  

Questões para auxiliar na aferição 

1. O que você achou da possibilidade de produzir obras de arte utilizando materiais da natureza? 
Que tipos de materiais naturais você conseguiu coletar? Como eram as texturas, formas e cores 
desses materiais? 

2. O que você achou do resultado da sua produção em grupo? Qual das propriedades dos materiais 
(textura, forma, cor) você explorou em sua produção com os colegas? Alguma dessas proprieda-
des teve mais destaque? Por que você acha que isso aconteceu? 

Gabarito das questões 

1. Resposta pessoal. Os estudantes deverão refletir sobre o uso de materiais naturais para produzir 
obras de arte, bem como suas características. 

2. Resposta pessoal. Os estudantes deverão refletir sobre o trabalho em grupo realizado, avaliando 
o processo de produção e o resultado obtido, observando suas características formais. 


