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1º INFANTO - PINTURA

TEXTURAS – PAPELOGRAVURA



Hoje vamos fazer a nossa última aula de textura explorando 

outros materiais, tá?

Você já ouviu falar em papelogravura?

PAPELOGRAVURA 

Passa pra próxima página que vou te explicar o que é!!

matriz papelogravura



Você lembra que a isogravura é um tipo de gravura que 

produzimos a partir de uma placa de isopor?

Pois é, a papelogravura é outro tipo de gravura, mas a base da 

matriz é um papelão!

PAPELOGRAVURA 

Lembra que a matriz é o 

lugar que fazemos nosso 

trabalho e que serve 

como uma espécie de 

“carimbo” quando 

passamos a tinta e 

imprimimos no papel?

matriz papelogravura



Na atividade de hoje você vai produzir uma linda papelogravura.

Para isso, pegue um papelão para ser a sua matriz e use diversos 

materiais com diferentes texturas para fazer os desenhos do seu 

trabalho. Na próxima página tem algumas sugestões de materiais que 

você pode usar.

ATIVIDADE

Nesse trabalho ao lado 

eu usei sisal, folhas 

secas, sal grosso e tule. 

Observe quantas 

texturas diferentes 

temos aí!

matriz papelogravura



Assista ao vídeo abaixo e veja como fiz essa atividade. Mas não se 

esqueça que você pode usar os materiais que você tiver em casa para 

fazer a sua atividade.

VÍDEO DE APOIO

https://www.youtube.com/watch?v=dTsqsqyF61M

https://www.youtube.com/watch?v=dTsqsqyF61M
https://www.youtube.com/watch?v=dTsqsqyF61M


Aqui estão algumas sugestões de materiais que você pode usar para dar textura no 

seu trabalho

SUGESTÕES DE MATERIAIS

juta

https://www.magazineluiza.com.br/1-metro-tecido-juta-

decoracao-artesanato-100-largura-castanhal-

textil/p/hk46438bcf/am/atec/

https://www.maximustecidos.com.br/tecido-tule-

para-armacao-branco-p250439/

https://www.armarinhos25.com.br/produto/1683221/

barbante-de-algodao-cru-bandeirantes-ref-416-c-700-

g

barbantetule

folhas sisal



Algumas dicas para a realização deste trabalho:

- Use cola branca líquida para colar suas texturas;

- Somente depois que a cola estiver BEM SECA que você vai passar a 

tinta e imprimir seu trabalho;

- Cole texturas com a mesma espessura (ou parecida), pois senão 

algumas partes irão aparecer na hora da impressão e outras não.

ATENÇÃO



BOM  TRABALHO
Com essa atividade nós encerramos os trabalhos de texturas.

Percebeu como você pode explorar diferentes materiais na hora de produzir seus 

trabalhos? É só usar sua imaginação e trabalhar!

E aí? Como ficou sua papelogravura? Não se esqueça que você pode postar seu 

trabalho nas redes sociais usando a #fegoemcasa. 

Até a próxima.

Professoras Juliane e Vanda


