Crie uma obra-prima
Arte com giz de cera
derretido pelo sol
Se você está buscando um projeto divertido, criativo, fácil e barato para um dia quente de verão,
criar uma obra-prima de giz de cera derretido pelo sol é a opção ideal.
Do que você precisa:
• Gizes de cera
• Forma para biscoitos
• Papel de cera
• Pedras ou algo pesado para segurar o papel se estiver ventando
• Opcional: Cartolina, tesoura e cola ou fita para criar uma
moldura para sua arte derretida pelo sol.
O que você faz:
1. Encontre um lugar ensolarado. Coloque um pedaço de papel de cera em uma bandeja para
biscoitos e a deixe sob o sol por alguns minutos para esquentar.
2. Depois que o papel de cera estiver quente ao toque, comece a desenhar nele
com os gizes de cera.
3. Ao começar a desenhar, você vai perceber que o calor da forma derrete o
giz, que desliza mais facilmente pela superfície do papel de cera!
4. Quando o desenho estiver pronto, remova o papel de cera da forma.
Observação: poderá ficar algum resíduo na forma depois de fazer esse projeto, já
que o revestimento no papel de cera pode derreter um pouco sob o calor do sol.
Para remover qualquer resíduo, basta lavá-lo com água quente e sabão de louça.
Outras coisas a experimentar:
• Tente colocar duas ou mais cores em camadas e observe como as cores se misturam.
• Experimente escrever seu nome ou desenhar padrões.
• Para expor sua arte derretida pelo sol, você pode fazer uma moldura com cartolina. Se você
pendurar sua obra-prima em uma janela, a luz que passa por ela pode dar outra bela perspectiva da
sua obra.
• Espalhe alguns gizes de cera na forma para deixar o sol fundi-los por completo, então aperte a cera
derretida em pedaços de papel separados.
• Tente um desenho do tipo vitral esboçando uma forma ou desenho e traçando-o com uma cor de
giz de cera. Se puder, crie seções no padrão maior, então deixe as seções coloridas usando gizes de
cera de diferentes cores.
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