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O que é textura?
Textura é a característica das superfícies,
a textura é uma sensação visual ou
tocável. Quando tocamos ou olhamos
para um objeto sentimos se a sua “pele” é
lisa, rugosa, macia, áspera ou ondulada.

A textura está presente na natureza, nos
animais, em objetos do cotidiano, em
roupas e acessórios.

https://www.cursosdeformacao.com.br/cursos/industria-e-tecnologia/tecnica-
de-pintura-e-textura-em-paredes

https://www.cursosdeformacao.com.br/cursos/industria-e-tecnologia/tecnica-de-pintura-e-textura-em-paredes


Textura na arte
A textura quando feita na pintura e no
desenho, dá um toque de realismo às
obras, como por exemplo o artista pode
imitar na pintura a textura de um tecido,
de um tronco de árvore ou de flores.

O artista pode criar diversos estilos de
pintura aplicando a textura, não precisa
ser realismo.



ATIVIDADE I
Materiais

Antes de iniciar a primeira atividade
vamos anotar quais materiais vamos
precisar?

Como você viu anteriormente, a textura
está presente em tudo a nossa volta,
vamos procurar pela casa materiais que
tenham textura?

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



ATIVIDADE I
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 I

Nesta atividade, você irá procurar materiais 
com texturas em casa e registrar em seu 
caderno de folha A3, não se esqueça de fazer 
margem, ter muito capricho e deixar o 
trabalho bem limpinho.

Para fazer essa atividade, preparamos um 
vídeo especial para você. Nesse vídeo 
mostramos um pouco sobre como carimbar 
as texturas no papel.

Vamos assistir? Basta clicar na foto ao lado 
que o vídeo irá abrir, ou acesse pelo link:

https://www.youtube.com/watch?v=Ib1G
BzlYdAU&t=3s

https://www.youtube.com/watch?v=Ib1GBzlYdAU&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=Ib1GBzlYdAU&t=3s


Finalizamos aqui a nossa primeira atividade, em breve tem mais!

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

Até a próxima aula!


