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Muitas dobraduras 

Duração: 4 aulas 

Introdução 

As dobraduras são formas de expressão artística interessantes para explorar a criatividade, a 

percepção tátil e a motricidade fina, por meio da construção de formas e figuras bidimensionais e 

tridimensionais. Esta sequência didática propõe a confecção de dobraduras de papel para compor uma 

instalação artística coletiva. 

Objetivos de aprendizagem  

Esta sequência didática tem como objetivo propor a construção de dobraduras de papel como 

matéria para a criação de uma instalação coletiva.  

Para isso, esta sequência visa explorar duas unidades temáticas. 

Na unidade temática artes visuais, serão explorados os seguintes objetos de conhecimento e 

as respectivas habilidades: 

Elementos da linguagem – (EF15AR02) Explorar e reconhecer elementos constitutivos das artes visuais 

(ponto, linha, forma, cor, espaço, movimento etc.). 

Materialidades – (EF15AR04) Experimentar diferentes formas de expressão artística (desenho, pin-

tura, colagem, quadrinhos, dobradura, escultura, modelagem, instalação, vídeo, fotografia etc.), fa-

zendo uso sustentável de materiais, instrumentos, recursos e técnicas convencionais e não convenci-

onais. 

Processos de criação – (EF15AR05) Experimentar a criação em artes visuais de modo individual, cole-

tivo e colaborativo, explorando diferentes espaços da escola e da comunidade e (EF15AR06) Dialogar 

sobre a sua criação e as dos colegas, para alcançar sentidos plurais.  

Na unidade temática artes integradas, será explorado o seguinte objeto de conhecimento e a 

respectiva habilidade: 

Arte e tecnologia – (EF15AR26) Explorar diferentes tecnologias e recursos digitais (multimeios, anima-

ções, jogos eletrônicos, gravações em áudio e vídeo, fotografia, softwares etc.) nos processos de cria-

ção artística.  
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Recursos e materiais necessários 

Tesoura com pontas arredondadas, papel sulfite, papel espelho ou papel de dobradura de várias cores, 

jornal, canetinha, lápis de cor, colas branca e em bastão, barbante, fita adesiva, aparelho (computador, 

celular ou tablet) com acesso à internet, impressora. 
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Desenvolvimento 

Aula 1 – Conhecendo dobraduras 

Duração: uma aula de 40 minutos 

Organização dos estudantes: em semicírculo e em grupos de quatro ou cinco integrantes 

 

Introdução: Levantamento de conhecimentos prévios (5 minutos) 

Com os estudantes sentados em semicírculo, o professor iniciará uma conversa sobre origamis, 

fazendo as seguintes perguntas: “Quem já fez alguma dobradura de papel, como um chapéu ou um 

barquinho?”, “Vocês já ouviram a palavra ‘origami’? O que ela significa?”.  

Após a manifestação dos estudantes, o professor explicará que a arte do origami tem origem 

na cultura japonesa e consiste em formar figuras com dobraduras de papel.  

Sugestão 
Pode-se mostrar aos estudantes um mapa-múndi ou um globo terrestre e apontar a localização do Japão. 

 

Atividade 1: Familiarização com dobradura (15 a 20 minutos) 

O professor proporá à turma a construção de uma dobradura simples, um avião de papel. Cada 

estudante deve receber uma folha de papel sulfite. 

Primeiramente, o professor confeccionará um avião como exemplo, descrevendo as etapas do 

trabalho enquanto realiza, depois, pedirá aos alunos que confeccionem os seus próprios, esclarecendo 

eventuais dúvidas que surgirem. 

As figuras a seguir ajudarão a realizar a atividade. A instrução para cada passo é dada após as 

figuras. 
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As figuras 

FOTOS: WIKIPEDIA/WIKIPEDIA COMMONS 

Avião de papel 

Passo 1 Passo 2 Passo 3 

   

 

 

FOTOS: WIKIPEDIA/WIKIPEDIA COMMONS 

Passo 4 Passo 5 Passo 6 
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FOTOS: WIKIPEDIA/WIKIPEDIA COMMONS 

Passo 7 Passo 8 Passo 9 

   

 

 

 

FOTOS: WIKIPEDIA/WIKIPEDIA COMMONS 

Passo 10 Passo 11 Passo 12 
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As instruções 

1ª Colocar a folha de sulfite sobre a mesa na posição retrato (ou vertical). 

2ª Traçar linhas imaginárias partindo do ponto central do topo da folha em direção às bordas laterais, 

a aproximadamente dois dedos acima da metade da altura da folha. 

3ª Dobrar as duas pontas superiores para dentro, de modo que se encontrem na metade da folha. 

4ª Traçar novas linhas imaginárias partindo do bico da folha dobrada em direção às bordas laterais, a 

aproximadamente três dedos do pé da folha. 

5ª Dobrar as pontas laterais superiores para dentro, de modo que se encontrem na metade da folha. 

6ª Traçar uma linha imaginária vertical partindo do bico da folha dobrada em direção à borda inferior. 

7ª Dobrar ao meio. 

8ª Traçar uma linha imaginária em uma das metades (abas) da dobradura no estágio em que está. A 

linha deve ser paralela à borda mais comprida, a 2 cm dessa borda. 

9ª Dobrar a aba na linha traçada, formando uma das asas do avião. 

10ª Virar a folha dobrada de modo que se feja sua face oposta. 

11ª Traçar uma nova linha imaginária na outra metade (aba) da dobradura, como foi feito no passo 8. 

12ª Dobrar a aba na linha traçada, formando a segunda asa do avião. 

Depois de seguir os passos e as instruções, o avião estará pronto.  

 

Atividade 2: Brincar com o avião (5 a 10 minutos) 

Terminadas as dobraduras, o professor deixará que os estudantes brinquem com os aviões 

livremente. A brincadeira poderá ser realizada na sala de aula ou numa área externa da escola, como 

o pátio ou a quadra de esportes. 

 

Encerramento: Roda de conversa, divisão dos grupos e preparativos para a aula 2 (15 minutos) 

Após experimentarem na prática a construção das dobraduras, o professor conversará com a 

turma sobre a experiência de confeccionar um brinquedo com dobradura: “Vocês sentiram alguma 

dificuldade durante a confecção do avião?”, “O avião ficou como vocês esperavam?”, “Como foi brin-

car com ele?” e “Ele ‘voou’ como vocês imaginaram?”. 
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No final, o professor dividirá os grupos e apresentará aos estudantes algumas possibilidades 

de dobradura para que eles escolham e executem na aula seguinte, como: tsuru, tulipa, peixe-dourado, 

avião de papel, sapo, copo, saco. Cada grupo deverá escolher apenas uma dobradura. 

O passo a passo para cada uma das dobraduras mencionadas pode ser encontrado nos links 

indicados em Referências, alguns em vídeo e outros em texto e imagens. O professor deverá exibir os 

vídeos para os estudantes e apresentar o material em texto para que possam efetuar as escolhas. 

 

Aula 2 – Confecção das dobraduras 

Duração: uma aula de 40 minutos 

Organização dos estudantes: grupos de quatro ou cinco integrantes 

 

Introdução: Retomada e reunião dos grupos (5 minutos) 

Para esta aula, o professor deverá providenciar previamente os materiais necessários para 

executar as dobraduras, bem como trazer algumas cópias impressas do passo a passo de cada dobra-

dura escolhida e, se necessário, reexibir os vídeos. 

O professor iniciará a aula pedindo aos estudantes que formem novamente os grupos da aula 

anterior para fazer as dobraduras escolhidas. Cada estudante deverá receber duas folhas de papel 

espelho ou papel de dobradura (para o caso de errarem ou rasgarem o papel na primeira tentativa). 

Caso a dobradura exija um papel quadrado, o professor deverá auxiliar os estudantes a cortar o papel, 

ou entregar folhas previamente cortadas. 

 

Atividade: Execução das dobraduras (25 a 30 minutos) 

Os estudantes deverão executar as dobraduras de acordo com as instruções fornecidas no ma-

terial disponibilizado pelo professor. 

Se algum estudante tiver mais facilidade para trabalhos manuais, poderá ajudar os colegas do 

grupo após concluir a sua dobradura. O professor deverá se manter atento ao desenvolvimento da 

atividade, esclarecendo dúvidas e auxiliando os alunos sempre que necessário. 

Se desejarem, os estudantes poderão decorar as dobraduras utilizando canetinhas coloridas, 

da forma que acharem mais interessante. 
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Encerramento: Apreciação (5 minutos) 

Quando as dobraduras estiverem concluídas, o professor pedirá à turma que as coloquem em 

cima das carteiras para que todos possam ver os trabalhos. Após observarem as dobraduras, o profes-

sor perguntará: “Vocês gostaram da experiência de construir figuras apenas com dobras, sem recorte 

e colagem?”, “Vocês tiveram alguma dificuldade? Qual?”, “O que acharam mais interessante?”, “O que 

vocês imaginam que seja possível fazer com as dobraduras prontas?”. 

No final, o professor deverá guardar as dobraduras e dirá aos alunos que, na aula seguinte, 

eles vão utilizá-las para montar uma obra coletiva. 

 

Aula 3 – Conhecendo e pensando uma instalação artística 

Duração: uma aula de 40 minutos 

Organização dos estudantes: grupos de quatro ou cinco integrantes 

 

Introdução: Retomada, levantamento de conhecimentos prévios e apresentação do conceito de insta-

lação artística (10 a 15 minutos) 

O professor iniciará a aula relembrando os estudantes sobre a obra coletiva que realizarão 

utilizando as dobraduras que produziram: a montagem de uma instalação.  

Em seguida, perguntará: “Alguem sabe o que é ou já viu uma instalação artística?”. Após a 

manifestação dos estudantes, o professor pode exemplificar o que é uma instalação mostrando uma 

imagem da obra Bambus, da artista plástica Ione Saldanha, ou fazer uma pesquisa de imagens de ins-

talações no site do Instituto Inhotim. Estas indicações podem ser encontradas na seção Referências.  

Uma instalação artística é uma obra que explora suportes de formas não convencionais, po-

dendo ocupar o teto, um jardim de um museu ou mesmo uma sala inteira. Outra característica da 

instalação é que ela é efêmera – e é construída e desconstruída conforme o local onde será exposta, 

podendo ser redefinida de acordo o espaço disponível. A interação do público com a obra também 

pode fazer parte de uma instalação, uma vez que, pela sua própria composição, é possível vê-la de 

vários ângulos, passear por dentro dela, ouvir sons, sentir cheiros, enfim, relacionar-se com ela. 

 

Atividade: Planejamento da instalação (20 a 25 minutos) 

Após a explanação inicial, o professor entregará a cada estudante uma das dobraduras feitas 

na aula 2, que pode ou não ser a dobradura feita por ele próprio. O que importa nessa etapa é que 

cada um tenha em mãos o que será a sua contribuição para a construção coletiva da instalação. 
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O próximo passo será organizar os estudantes em novos grupos, de modo que haja diversidade 

de dobraduras. Em seguida, o professor pedirá a eles que comecem a pensar na instalação artística 

que vão fazer. Para isso, podem ser propostas as seguintes possibilidades de produção, entre outras 

ideias que surgirem: 

• Colar uma dobradura na outra, criando uma nova forma. 

• Amarrar várias dobraduras em um barbante, deixando um espaço entre uma e outra, e 
pendurar no teto. 

• Amarrar as dobraduras individualmente em fios de barbante de tamanhos variados, pen-
durando cada um deles no teto. 

Os estudantes deverão ser incentivados a pensar, coletivamente, como criarão uma instalação 

coletiva de todos os grupos, formando uma unidade e atribuindo um novo sentido e significado a elas.  

Os grupos deverão sistematizar as ideias e adiantar a produção, deixando as composições pen-

sadas pré-prontas (por exemplo, amarrar ou colar as dobraduras), para que possam realizar a monta-

gem final da instalação na aula seguinte. 

 

Encerramento: Roda de conversa (5 minutos) 

Para finalizar a aula, o professor deve ressaltar novamente que uma das características das 

instalações é que a sua conclusão acontece na área de exposição e levantar algumas questões para 

provocar a turma: “O que vocês acharam desse tipo de obra?”, “Estão animados para produzir a pró-

pria instalação?”. 

 

Aula 4 – Construindo a instalação artística coletiva 

Duração: uma aula de 40 minutos 

Organização dos estudantes: grupos de quatro ou cinco integrantes 

 

Introdução: Retomada (5 minutos) 

O professor iniciará a aula relembrando que a instalação precisa ser finalizada no próprio am-

biente da exposição. 

Nesssa etapa, precisará ser definido o local mais adequado para realizar a montagem da obra 

que será exposta, tendo em mente que deve ser um ambiente de grande circulação dentro da escola 

e protegido da chuva e do vento, considerando a fragilidade do material usado na criação. O professor 

já pode verificar o local mais adequado antecipadamente. 
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Após a definição do local, a turma se dirigirá a ele para fazer a montagem da instalação, de 

forma coletiva e colaborativa. 

 

Atividade: Montagem (30 minutos) 

O professor deverá disponibilizar aos estudantes o material necessário para realizar a monta-

gem, considerando o planejamento feito na aula anterior, orientando-os e auxiliando-os sempre que 

necessário. 

Sugestão 
Durante o processo, podem ser escolhidos alguns estudantes para fotografar o trabalho de diferentes ângulos e posi-
ções, bem como a obra concluída. As imagens poderão ser publicadas no blog da escola, caso exista, ou mesmo servir, 
mais tarde, para uma exposição fotográfica sobre dobraduras e instalação artística. 

No final, o professor deve reservar um tempo para a turma observar e fruir sua obra coletiva 

como autores e espectadores ao mesmo tempo. Eles deverão ser orientados a identificar onde está 

sua dobradura, perceber como a instalação foi finalizada e pensar na sua contribuição individual para 

o trabalho. 

 

Encerramento: Roda de conversa (5 minutos) 

É necessário reservar um tempo para conversar com os estudantes sobre o que sabiam a res-

peito de dobradura e instalação artística e o que sabem nesse momento: “O que vocês aprenderam 

sobre dobraduras?”, “Como foi a experiência de criar dobraduras?”, “O que vocês aprenderam sobre 

instalações artísticas?”, “Como foi a experiência de unir a sua dobradura com as dos colegas para com-

por uma obra coletiva?”, “Quando uniram as várias dobraduras sentiram que o trabalho ganhou outro 

significado, mudou de forma e de sentido?”, “O que vocês acharam dessas experiências individuais e 

coletivas?”, “O que surpreendeu vocês ao observarem a instalação artística pronta?”, “Quais dificul-

dades vocês tiveram durante a montagem? Como as superaram?”. 

 

Aferição de aprendizagem  

A aferição da aprendizagem pode ser realizada por meio de uma avaliação processual, baseada 

no fazer dos estudantes em cada etapa do trabalho, verificando se os estudantes compreenderam a 

dobradura e a instalação como formas de expressão artística, identificando seus processos e experi-

mentando-as em suas produções (aulas 1, 2, 3 e 4). 
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Questões para auxiliar na aferição 

As questões podem ser feitas oralmente, em uma roda de conversa. 

 

1. Você lembra qual dobradura fez? Faça um desenho da sua dobradura representando onde ela 
está e o que está acontecendo ao seu redor, isto é, acrescentando um contexto.  

2. O que você achou do resultado da instalação artística montada por você e pelos colegas? Ela ficou 
da forma que você esperava? O que você faria de diferente? 

 

Gabarito das questões 

1. Resposta pessoal. Os estudantes deverão exercitar a memória e a imaginação para retratar a do-
bradura feita, criando um novo contexo para ela por meio de um desenho. 

2. Resposta pessoal. Os estudantes deverão refletir sobre o planejamento feito e sobre a sua execu-
ção, avaliando eventuais problemas e confrontando suas expectativas com o resultado final. 


