
ESCOLA SEM 
MUROS

Em casa também se aprende

ARTE

7º. ano
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Nesta aula, você vai 

aprender sobre... 

MURALISMO

Habilidade: (EF07AR1SP) 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.

.



Na aula passada, conversamos sobre o 

muralista Eduardo Kobra e fizemos uma 

atividade de ampliação de fotografia.

Você conseguiu fazer a atividade?

Espero que sim. Se não, peça ajuda ao 

seu professor ou professora pelos canais 

de comunicação da escola.
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Foto: https://pt.wikipedia.org/

https://pt.wikipedia.org/
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Se você conseguiu fazer a atividade, 

você deve ter agora quatro folhas, cada 

uma com um pedaço da sua fotografia 

desenhada. 

Vamos seguir adiante?
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Encontre em sua casa

um pedaço de papelão que

tenha quatro vezes o

tamanho de uma folha de

sulfite. Com o seu lápis de

escrever, divida esse

pedaço de papelão em

quatro partes, do mesmo

modo que você fez com a

sua foto.
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Agora, em cada quadrado do

papelão você vai tentar reproduzir o

desenho de cada página:

1) Então, no primeiro quadrado no alto

à esquerda, você reproduz o desenho

da primeira página do seu caderno.

2) No quadrado no alto à direita você

reproduz o desenho da segunda

página do seu caderno.

3) No quadrado de baixo à esquerda

você reproduz o desenho da terceira

página do seu caderno e,

4) No quadrado de baixo à direita você

reproduz o desenho da quarta página

do seu caderno.

1 2

3 4



Desse modo, você ampliou ainda mais a sua 
fotografia sobre o papelão! Parabéns!
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Agora, você pode 

pintar com tinta ou 

canetinha, se você 

tiver esse material 

em sua casa!

CAPRICHE!
Imagem: https://www.pngwing.com



Você sabia?

Nesse papelão você fez um quadro 
ampliado da sua fotografia. 

Para que esse trabalho se 
transformasse em MURALISMO, 

você precisaria ampliar ainda mais a 
fotografia, até que ela ocupasse uma 

parede inteira. 
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RESPONDA:
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1) QUAL FOI A MAIOR

DIFICULDADE QUE VOCÊ

ENCONTROU NA EXECUÇÃO

DESSE TRABALHO?Imagem: https://www.pngwing.com/

https://www.pngwing.com/


RESPONDA:
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2) SE VOCÊ PUDESSE

TRANSPOR ESSE TRABALHO

PARA UMA PAREDE EM SUA

CASA, QUAL VOCÊ

ESCOLHERIA E POR QUÊ?
Imagem: https://www.pngwing.com/

https://www.pngwing.com/


RESPONDA:
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◎ 3) O QUE VOCÊ ACHOU 

MAIS INTERESSANTE NA 

EXECUÇÃO DESSE 

TRABALHO?
Imagem: https://www.pngwing.com/

https://www.pngwing.com/
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Parabéns, você realizou as 

atividades de Arte! 

Até a próxima 
aula! 

E.P.P. – EQUIPE DE PRÁTICAS 

PEDAGÓGICAS 

E

PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL 

DE ENSINO


