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Casamento de 

Noiva e noivo

4 de setembro de 20XX

7° ano
Objeto do Conhecimento:

MOSAICO



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:

(EF07AR01SP) Pesquisar, apreciar e analisar mosaico, 

escultura, muralismo e assemblage 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 

a experiência com diferentes contextos e práticas artístico-

visuais e cultivar a percepção, o imaginário, a capacidade de 

simbolizar e o repertório imagético.



Atividades

Estas são algumas das nossas atividades 

favoritas nos arredores da Nome da igreja, 

em Nome da cidade

Visita ao lago

Digite seu texto aqui Digite seu texto aqui 

Digite seu texto aqui

Trilha

Digite seu texto aqui

Pista de skate

Digite seu texto aqui!

O mosaico é um tipo de arte

decorativa antiga, que

consiste na união de

diversas peças de

diferentes cores para a

formação de uma nova

imagem. Existe há milhares

de anos e é utilizado até

hoje, feito com os mais

distintos materiais, desde

pedaços de vidro e ladrilhos

até papel ou plástico.

https://www.resumoescolar.com.br/redacao

/mosaico/

O que é 

mosaico?

https://www.resumoescolar.com.br/redacao/mosaico/


MOSAICO BIZANTINO

A arte bizantina sofreu influências de Roma, Grécia e do Oriente. A união dessas culturas formou um 

estilo novo, rico tanto na técnica como na cor. A arte bizantina está dirigida pela religião. Ao clero cabia, 

além das suas funções, organizar também as artes, tornando os artistas meros executores. O regime era 

teocrático e o imperador possuía poderes administrativos e espirituais, ele era o representante de Deus, 

tanto que se convencionou representá-lo com uma auréola sobre a cabeça.

Justiniano e atendentes. Ravenna, Itália. Pantocrator (Protetor) de Constantinopla



Otávio Oods
É um artista brasileiro que cria mosaicos de 

uma beleza única. Desenvolve seus 

trabalhos se baseando em conceitos de 

sustentabilidade, harmonia e respeito para 

com a natureza. 



Corte o papel em pedaços

pequenos para transformá-los nos

"azulejos" do mosaico. Cada

pedacinho deve ter o tamanho de

um polegar e formato de quadrado,

retângulo, triângulo ou até tirinha.

Não precisa ser igual e, na verdade,

quanto mais variados os tamanhos,

melhor. Assim, todos vão caber na

peça final.

Vamos fazer um mosaico?

1º. Passo

Desenhe algo simples com um

lápis em uma folha preta ou

branca. Não se preocupe com os

detalhes, basta fazer o contorno do

mosaico — quanto mais simples,

melhor. Crie estrelas, luas,

corações, flores, etc.

2º. Passo

Use folhas de papel de cores

variadas. Embora cartolina

seja a opção mais popular,

também dá para usar

rascunhos, lascas de tinta,

páginas de revistas ou até

caixas de cereal!

3º. Passo 4º. Passo

Comece a colar os pedaços de

papel no contorno do desenho.

Para isso, passe cola diretamente

na folha ou na traseira dos

"azulejos". Deixe um pequeno

espaço entre cada um e, se estiver

usando pedaços irregulares como

triângulos, ajuste-os bem para não

deixar o projeto final mal-acabado.



Deixe o mosaico secar. Se

quiser que ele dure mais,

revista-o com um selante

acrílico, uma cola de

découpage ou uma camada

de cola branca e um pincel.

Depois, espere secar bem.

Vamos fazer um mosaico?

5º. Passo 6º. passo

Se quiser, pinte a parte interna do desenho

com uma cor que contraste com a cor da

folha. Assim, vai deixar o trabalho ainda

mais chamativo. Caso tenha usado cores

diferentes no desenho inicial (mesmo que

sejam tons de uma mesma cor), seja

monocromático com o plano de fundo para

dar uma forma aos pontos principais da

obra.

7º. Passo 8º. Passo

Pronto!        

Fotografe seu 

trabalho e poste nas 

suas redes sociais 

usando a 

#escolasemmuros.

Cole o resto dos pedaços no

interior do desenho. Se houver

detalhes dentro dos contornos,

como pontinhos nas asas de uma

borboleta, preencha-os com

papeizinhos. Corte alguns dos

pedaços em tamanhos ainda

menores se não conseguir

posicioná-los!

https://pt.wikihow.com/Fazer-um-Mosaico-de-Papel



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

