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Stencil art 

Stencil é uma técnica de pintura utilizada para aplicar um desenho sobre 

qualquer superfície, com o uso de tinta, sendo spray ou não, o stencil e feito com 

papel, plástico, metal ou acetato, onde tem uma boa durabilidade e seja fácil de 

cortar, para fazer a forma do desenho.  

Hoje em dia o Stencil Art se tornou um novo movimento artístico urbano, feito 

na rua e para a rua, com desenhos cada vez mais elaborados. Veja as imagens: 

 

Figura 1- Artista realizando a pintura do stencil com tinta spray. 

Figura 2- Resulatdo de pinturas realizadas com técnica do stencil e tinta spray. 

       

  

        

 

 

 

 



LEIA ATENTAMENTE! 

Peça ajuda para seu responsável! 

 

Vamos experimentar? 

Use materiais que estejam disponíveis em casa. Você pode usar materiais 

reciclaveis. 

Em um papel, faça um desenho simples, somente o contorno sem buracos.  

 

  Agora que finalizou seu desenho, é hora de copiá-lo para um material mais 

resistente. (O que estiver disponível em casa pode ser um material reciclável). Depois, 

recorte a parte interna do stencil, ficará um molde vazado.   

       

Após recortar, escolha um outro material para poder pintar seu desenho 

vazado, pode ser outro papel.  Você pode pintar seu  stencil usando materiais como: 

lápis de cor, canetinha ou mesmo tinta guache.  

 

   

 

 

 

 

 



 O que fazer quando terminar a atividade? 

Todos os alunos deverão guardar a atividade em casa, pois usaremos na escola 

quando estivermos juntos! 

 Guardem as atividades de artes juntas, e organizadas por data.   

 Quem tiver acesso à internet, poderá enviar uma fotografia do desenho para o 

e-mail: flaminioarte@gmail.com  

Observe direitinho o endereço do e-mail e escreva corretamente, pois se 

estiver errado o professor não receberá a atividade. 
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Atividade adaptada do livro Projeto Presente Arte- MANUAL DO PROFESSOR. 

 

ATENÇÃO: PEÇA AJUDA PARA SEU RESPONSÁVEL! 

Antes de enviar, certifique-se que a foto está bem nítida. Tente enquadrar 

bem o seu desenho! 

No assunto do e-mail deverá conter: 

Stencil art - nome do aluno e a turma. 

 

mailto:flaminioarte@gmail.com

