
 

Nossa História, Nossa Arte  

Para homenagear nossa cidade e os artistas que nela habitam, neste mês, conheceremos um 

pouco mais da vida e obra de Clara Arthaud e Roberto de Sá.  

Depois de ler o material de pesquisa, propomos que sua arte também conte um pouco de nossa 

história com a feitura de um mosaico (técnica utilizada no prédio da ONDA, Centro de Formação 

Artística em Teatro, Música e dança de Rio das Ostras) ou até de uma escultura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olhando com bastante 

atenção podemos 

perceber o mosaico 

formando a Onda. 

 

 

 



 

 

  

A proposta é que você lembre de um lugar que goste muito em Rio das Ostras e faça um mosaico 
dele. 

! Mas atenção, é para fazer de memória ou através de uma fotografia, já que precisamos 

estar em casa nesse momento de isolamento social. ! 

 

O mosaico que faremos será com o material que temos em casa. Papéis coloridos de 

embalagens, pedacinhos de tecido, botões que não farão falta, miçangas daquela velha bijuteria 

que não usaremos mais e mais o que sua criatividade encontrar em casa. A cola utilizada pode 

ser a cola branca. Caso não tenha, é possível fazê-la com farinha e ajuda de um responsável. 

 

RECEITA DA COLA DE FARINHA DE TRIGO 

 

INGREDIENTES 

- 2 xícaras de chá de água 

- 2 colheres de sopa de farinha trigo 

- 1 colher de sopa de vinagre branco 

 

MODO DE FAZER: 

- Coloque 1 xícara e meia de água para ferver 

- Dissolva as 2 colheres de farinha de trigo em 1/2 xícara de água fria 

- Abaixe o fogo e, de uma só vez, derrame na água fervendo a farinha já dissolvida 

Mosaico - O mosaico é uma arte decorativa milenar que reúne pequenas peças de 

diversas cores para formar uma grande figura. Do grego, o termo mosaico 

(mouseîn) é relativo às musas. 

Representam a colagem próxima de pequenas peças, formando um efeito visual 
(seja um desenho, figura, representação) que envolve organização, combinação de 

cores, de materiais e de figuras geométricas, além de criatividade e paciência. 

Até hoje o mosaico é utilizado nas artes e pode ser formado por diversos tipos de 

materiais em formatos distintos: pedaços plástico, papel, cerâmica, porcelana, 
pedras preciosas, mármore, granito, marfim, grãos, miçangas, conchas, azulejos, 

ladrilhos, dentre outros. 

Além de ser usado em peças de arte, tem sido muitas vezes associado à 

arquitetura e a decoração de ambientes (interiores e exteriores). 

Adaptado de: https://www.todamateria.com.br/o-que-e-mosaico/ 

 

https://www.todamateria.com.br/o-que-e-mosaico/


 

 

- Vá mexendo sempre, por mais ou menos 10 minutos 

(Vai ficar como um mingau, desprendendo-se da panela) 

- Desligue o fogo e acrescente 1 colher de vinagre branco 

( O vinagre tem função antifúngica ) 

- Mexa bem 

- Deixe esfriar 

- Pode ser guardada na geladeira por mais ou menos 15 a 20 dias, em pote fechado 

Adaptado de: http://gshow.globo.com/como-fazer/noticia/2016/01/aprenda-fazer-cola-caseira-com-farinha-de-trigo.html 

 

Primeiro reúna seus materiais, corte seus papéis coloridos e/ou tecidos em pedacinhos. 

Faça, numa folha de papel, um desenho com lápis bem de leve para depois não aparecer e vá 

preenchendo seu desenho colando pedacinhos coloridos. Se você preferir pode fazer também sem 

desenhar, apenas colando os pedacinhos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quando você terminar, tire uma fotografia bem enquadrada com seu celular, de maneira que só 

apareça o mosaico na tela, depois envie para o e-mail: nossahistoriaenossaartero@gmail.com 

Você deve enviar também seu nome completo, idade, escola e turma. Dê um título para sua 

obra de Arte, que nos conte qual lugar de Rio das Ostras escolheu. Sua fotografia fará parte de 

uma exposição virtual e todos poderão vê-la! 

http://gshow.globo.com/como-fazer/noticia/2016/01/aprenda-fazer-cola-caseira-com-farinha-de-trigo.html
mailto:nossahistoriaenossaartero@gmail.com


 

 

Para saber mais: 

Como fazer um mosaico: http://comoeducarseusfilhos.com.br/blog/como-fazer-um-mosaico-

com-as-criancas/ 

 

Se você preferir realizar uma escultura, use sua criatividade com os materiais que tiver em 

casa. Pode utilizar caixinhas de embalagens vazias, papelão ou até massinha se tiver em 

casa. 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da mesma forma, quando você terminar tire uma fotografia bem enquadrada com seu celular, 

de maneira que só apareça a escultura na tela, depois envie para o e-mail: 

nossahistoriaenossaartero@gmail.com 

Você deve enviar também seu nome completo, idade, escola e turma. Dê um título para sua 

obra de Arte, que nos conte qual lugar de Rio das Ostras escolheu. Sua fotografia fará parte de 

uma exposição virtual e todos poderão vê-la! 

http://comoeducarseusfilhos.com.br/blog/como-fazer-um-mosaico-com-as-criancas/
http://comoeducarseusfilhos.com.br/blog/como-fazer-um-mosaico-com-as-criancas/
mailto:nossahistoriaenossaartero@gmail.com


 

 

Receita de massinha caseira: 

• 1 xícara de sal 
• 4 xícaras de farinha de trigo 
• 1 xícara e meia de água 
• 3 colheres de sopa de óleo 
• Corante alimentício 

 
Preparação da massinha: 
 
Em uma vasilha grande misture a farinha e o sal em seguida adicione a água e o óleo. Misture 
até que todo o conteúdo forme uma massa homogênea. Se ficar muito mole você pode 
adicionar mais farinha, e se ainda estiver seca e quebradiça adicione mais água. 

O último ingrediente é o corante, você pode usar um corante natural como o colorau. A 
quantidade de colorau que você colocar é que vai dar o tom mais avermelhado ou mais 
alaranjado da massinha. Você pode fazer uma massinha branca sem adicionar nenhum 
corante. Você também pode fazer massinhas roxas e vermelhas utilizando sucos em pó de uva 
e frutas vermelhas. 

Depois de feita, a massa de modelar pode ser conservada na geladeira em um pote fechado 
durante muito tempo. Outra vantagem da massa de modelar caseira é que ela não adere à 
mão e tem um cheiro agradável.  

Adaptado de : https://www.colunaitalo.com.br/babys-e-mammis/443/aprenda-a-fazer-massinha-
de-modelar-e-geleca-em-casa 

Mãos à obra! 

 

https://www.colunaitalo.com.br/babys-e-mammis/443/aprenda-a-fazer-massinha-de-modelar-e-geleca-em-casa
https://www.colunaitalo.com.br/babys-e-mammis/443/aprenda-a-fazer-massinha-de-modelar-e-geleca-em-casa

