
Esta semana sugerimos que tentes 
recr iar um mosaico romano com 
cartolina e papeis coloridos.

Imprime as folhas com as fotografias 
dos mosaicos romanos e escolhe entre o 
cavalo ou o peixe.

Cola o mosaico seleccionado numa 
cartolina e deixa secar. Entretanto, 
escolhe de entre os teus papeis - lustro, 
manteiga, pardo, ou papel cavalinho 
pintado por ti com lápis de cera – 
aqueles que têm as cores que queres 
usar para fazer o teu mosaico.

Com a ajuda de um adulto vai cortando 
pequenos quadrados dos papeis 
coloridos, de forma a criares as 
“pequenas tesselas” e depois cola-as 
sobre os quadradinhos da fotografia. 
Usa pouca cola e trabalha de dentro 
para fora, para não sujares o teu 
trabalho.Vamos fazer um mosaico?

Lápis e Pincéis

Arte em Toda a Parte
http://arteemtodaaparte.wordpress.com

Actividades...

Material Necessário
Cartolina, 1 tesoura, 1 aduto, cola de 
papel, papeis variados (lustro, 
manteiga, pardo...), papel cavalinho e 
lápis de cera para criares as cores que 
te faltarem.

O Mosaico, termo com origem na palavra mouseîn, que em grego significa próprio das musas, é uma técnica 
decorativa que consiste na aplicação, sobre áreas planas, de tesselas – pequenos cubos talhados a partir de vários 
tipos de materiais, tais como pedra, vidro, cerâmica ou conchas – de forma a formarem o desenho pretendido.
O custo de produção do mosaico variava consoante o tamanho das tesselas e o seu número por cm2, sendo tanto 
maior, quanto menor fosse o tamanho e maior o número aplicado.
A nível temático os mosaicos contemplam desde motivos geométricos como cruzes, suásticas ou gregas; motivos florais, 
como por exemplo as folhas de acanto; motivos marítimos, como por exemplo golfinhos ou peixes; cenas mitológicas 
com o relato da vida dos deuses ou simples cenas do quotidiano, como por exemplo representações de cães à entrada 
da porta.
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