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DURA

ESCOLA SEM MUROS

Em casa também se aprende

ARTE 

6º. ANO



DOBRA

DURA

6º. Ano

Objeto de conhecimento: 

DOBRADURA



A Professora de Arte Monique Caro 

trabalha na EMIEF Dr. Avedis Victor 

Nahas (Quinta dos Eucaliptos) e preparou este material, em 

conjunto com a Prof. Fernanda Cabral (EPP) conforme a 

habilidade:

(EF06AR01SP) Pesquisar, apreciar e analisar dobradura, 

gravura, lambe-lambe e animação nas artes visuais 

tradicionais e contemporâneas, em obras de artistas 

brasileiros e estrangeiros de diferentes épocas e em 

diferentes matrizes estéticas e culturais, de modo a ampliar 

as experiências com diferentes contextos e práticas 

artístico-visuais e cultivar a percepção, o imaginário, a 

capacidade de simbolizar e o repertório imagético.



Dobradura é a arte de construir 

objetos de papel. Uma de suas 

variantes é o origami. A palavra é 

oriunda do japonês ori, que significa 

dobrar, e kami, que significa papel. 

A arte milenar consiste na criação 

de objetos e formas a partir de um 

pedaço de papel quadrado, sem 

cortá-lo, onde as faces podem ser 

de cores diferentes.

O que é?



1. Vamos fazer 

uma dobradura?
Diretor de UX

Nome da empresa, Local

Desde setembro de 20XX

Designer sênior

Nome da empresa, Local

Setembro de 20XX - Agosto de 20XX

Designer

Nome da empresa, Local

Junho de 20XX - Julho de 20XX

- Papel quadrado

- Canetas coloridas 

(para decorar)

Alguma dúvida? Acesse https://youtu.be/yGSo91fDMFw



2. Vamos 

fazer um 

origami 

tsuru?

Diretor de UX

Nome da empresa, Local

Desde setembro de 20XX

Designer sênior

Nome da empresa, Local

Setembro de 20XX - Agosto de 20XX

Designer

Nome da empresa, Local

Junho de 20XX - Julho de 20XX- Papel 

quadrado



Lygia Clark
Foi uma pintora e escultora brasileira que 

trabalhou com dobradura de uma maneira 

diferente!

Em sua obra mais famosa, “os Bichos”, Lygia 

invadiu a terceira dimensão. Trata-se de um 

conjunto de chapas de alumínio, articulados com 

dobradiças que permitem que as pessoas dobrem, 

virem, mexam, combinem as formas. Ou seja, a 

obra não é acabada, convidando quem a vê a 

interagir. Todas suas obras produzidas a partir de 

"Bichos" seguem este conceito: o público é parte 

fundamental da obra.



Será que você 

consegue inventar o 

seu bicho inspirado 

nos bichos da Lygia 

Clark?

3. Experimente criar sua escultura/dobradura com

papelão, papel panamá ou mesmo com papel sulfite.

4. Fotografe a sua obra e poste nas suas redes sociais

com a #escolasemmuros.



http://bit.ly/2X9RQ9U
http://bit.ly/2X9RQ9U

