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Caros alunos, durante o período de 13/04/20 a 27/04/20, encaminhei três atividades
diferentes e poucos apresentaram ela concluída. Nesta semana, vocês terão outra oportunidade
para concluir essas atividades já postadas e me enviar até o dia 11-05.
Para possíveis dúvidas, estou à disposição, caprichem, tenho certeza da capacidade de cada
um, sejam pontuais na entrega do trabalho, não haverá outra oportunidade. Só deverão fazer as
atividades que vocês não fizeram ou não enviaram. Todas as atividades precisam ser apresentadas
para a professora. Aguardo retorno!
CORES QUENTES: todos os tons de vermelho, amarelo e laranja.
1ª ATIVIDADE: Crie um desenho em seu caderno (desenho) ocupando todo o espaço da
folha não esquecendo de pintar o fundo do desenho. Lembrando que deve ser utilizado
somente cores quentes.
CORES FRIAS: todos os tons de azuis, verdes e roxos.
2ª ATIVIDADE: Crie um desenho de memória ou de observação e pinte somente com as
cores frias, não esquecendo também de ocupar todo o espaço da folha e pintar o fundo,
explorando somente as cores frias.

Formas figurativas: São as formas das figuras ou imagens reais, que também chamamos de
formas definidas, pois só olhando para elas já identificamos o que são. Por exemplo: uma maçã e
um copo.

Formas abstratas: representação das formas de maneira não real, na arte abstrata a
representação das imagens é distanciada da realidade. Por exemplo: Manchas.

Formas geométricas: Percebemos essas formas na maioria dos objetos que nos cercam, pois
são projetadas a partir das figuras geométricas. Por exemplo: uma lata de ervilha tem a forma de
cilindro ou, ainda, a forma de um retângulo.

ATIVIDADE 3:
Realize em seu caderno de desenho:


dois desenhos figurativos,



dois desenhos abstratos e



dois desenhos com formas geométricas, pinte com lápis de cor, giz de cera,
tinta ou outro material disponível.

ÓTIMO TRABALHO!!!

