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Recapitulando
• Na aula anterior você aprendeu o que é textura, se lembra?

• Você também fez uma atividade divertida em sua casa em busca de objetos com 
textura para carimbar no seu caderno de desenho A3. 

Na aula de hoje, você irá fazer uma obra de arte utilizando apenas texturas!

Vamos ao passo a passo? 



ATIVIDADE II
Materiais

Como você viu anteriormente, a textura
está presente em tudo a nossa volta, e
você procurou pela casa materiais com
textura. Na atividade de hoje você vai
precisar dos mesmos materiais.

Pode ser folhas, flores, plástico bolha,
esponja, alimentos, papéis, tecidos,
cotonete, barbante e pincel.



ATIVIDADE II
Materiais

Você também vai precisar de:

• Tinta acrílica

• Pincel

• Papel A3

• Papel toalha ou pano para limpeza

• Recipiente com água para limpeza

• Paleta para colocar a tinta

Anotou tudo? Vamos começar a atividade!



ATIVIDADE II
Nesta atividade você irá criar uma obra de arte, pode ser uma paisagem, uma figura humana, ou até mesmo um vaso com flores, use sua
criatividade e imaginação.
• Lembre-se de fazer a atividade com concentração, limpeza e capricho, ok?
• Primeiro faça uma margem de 2cm no seu caderno A3
• Antes de usar as texturas, planeje sua obra de arte, faça um esboço com o lápis bem fraco.
• Aproveite o espaço do papel, cuidado para não criar uma arte pequena.

Fizemos uma arte como exemplo para você , veja abaixo: 



ATIVIDADE II

Você pode contornar os objetos com um pincel. Use o 
pincel para criar texturas na sua arte!

Para criar as flores, usei folhas de diversos tamanhos.



Tcharam!
Agora é a sua vez de criar!

Aproveite e poste nas redes sociais com a 
hashtag #fegoemcasa seu trabalho, 
vamos adorar ver o que você criou! 

Até a próxima aula!


