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Sequência de atividades sobre textura 

Professora: Lúcia Mendes Guedes Nascimento            1º ano 

Coordenação Pedagógica:  Eduarda Diniz Mayrink 

Objetivos Gerais  • Produzir texturas gráficas com base no desenho e na colagem, ampliando o 
repertório de produção de imagens através de texturas. 

• Apreciar e valorizar a própria produção e a do colega. 
• Produzir imagens em diversos suportes. 
• Experimentar várias possibilidades de criar e sentir texturas, e de expressá-

las. 
• Trocar informações com os colegas. 
• Cuidar dos materiais e compartilhar o uso deles. 
• Produzir imagens próprias, desenvolvendo a autoconfiança e a vontade de 

compartilhar. 
• Ampliar o conhecimento sobre a representação do desenho do corpo da ave 

estudada. 

• Desenvolver um olhar atento para desenhar com base na observação. 
Atividade 1  Levar para a sala objetos que causam sensações diferentes e propor que as crianças 

manuseiem e relatem quais são as sensações percebidas. 
 

Atividade 2 Representar graficamente texturas percebidas pelo tato, ou seja, traduzir a 
percepção tátil em linguagem visual. As crianças devem tocar objetos diferentes e 
expressar a sensação no desenho, ocupando bastante o espaço do suporte.  
 

Atividade 3 Representar graficamente texturas pela observação. Nesse exercício, ao invés de 
tocar, as crianças irão observar os objetos e desenhá-los. Para isso, a proposta é 
levar as crianças para o pátio da escola e pedir que escolham algo para representar 
no papel. Pode ser uma parede, uma folha, um detalhe do chão... Enfim, o 
importante é observar os detalhes da textura do local ou objeto. 
 

Atividade 4 Observar texturas de penas de aves. Para isso, será necessário levar imagens de 
aves. As crianças, com ajuda da lupa, observam o corpo da ave e a textura que 
representa as penas. 
 
Exemplos de imagens que podem ser usadas: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atividade 5 Representar a textura de diferentes tipos de penas num papel. Apreciar as texturas 
produzidas e refletir sobre os diferentes tipos de texturas que as aves podem ter. 
 
 



Atividade 6 Propor a apreciação das texturas produzidas. Cabe notar as formas diferentes com 
que os alunos podem representar uma mesma textura. 
 

Atividade 7  Propor um trabalho de desenho de observação de uma ave real, com suas texturas – 
que devem ser representadas no desenho. 
 

Atividade 8 Parte 1 :  Sentar com os alunos em roda e assistir ao vídeo gravado durante a visita 
do avestruz dando pausas e chamando a atenção para cada parte da ave que 
deverão completar . Pedir que os alunos  pensem  na proporção e na textura da ave 
em relação ao que está desenhado.  
 
Parte 2: Distribuir desenhos inacabados e pedir que os alunos dêem continuidade à 
forma  da ave usando pincel preto. 
 
Parte 3: Propor que os alunos façam a textura da ave, desenhando e pintando com 
lápis de cor e canetinha.  
 
Parte 4: Finalizar a atividade com a apreciação dos desenhos por todos 
 
 

Atividade 9 Entregar contornos de aves feitos pelos alunos antes da primeira atividade (os 
mesmos que motivaram esta sequência com texturas)  e preencher o corpo usando 
texturas a partir dos estudos realizados. 
 

Atividade 10 Produzir os desenhos das aves  estudadas considerando a textura do corpo e o 
desenho das penas para compor o produto final. 
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