
 

 

Ano Letivo 
2020 

Plano de Ações 
ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

 

Local 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAÇADOR 

Ano/Turma Data de Realização das Atividades Carga Horária 

3ºANO  07/05 a 13/05 2 aulas semanais 

Componente Curricular 
Central: 

Componente (s) Curricular (es) 
Participante(s): 

Professora: 

Arte GRUPO 3 Fernanda Pollo 

Tema Genérico do Plano de Aula: 

Cores Primárias  

Competências gerais / específicas a serem desenvolvidas neste plano (da Área ou 
Componente Curricular) 

 Compreender as relações entre as linguagens da Arte e suas práticas integradas, 
inclusive aquelas possibilitadas pelo uso das novas tecnologias de informação e 
comunicação, pelo cinema e pelo audiovisual, nas condições particulares de 
produção, na prática de cada linguagem e nas suas articulações. 

Objetos de Conhecimento 

 Elementos da linguagem. 
 Contextos e práticas. 

Habilidades a serem desenvolvidas nesta aula (Códigos e Habilidades da Base Municipal 
de Caçador) 

(EF15AR02). Explorar e reconhecer elementos constitutivos das artes visuais (ponto, 

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

(EF15AR01). Identificar e apreciar formas distintas das artes visuais tradicionais e 

contemporâneas, cultivando a percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e o 

repertório imagético. 

Materiais, tecnologias e recursos utilizados 

 Material: Folha A4, lápis de escrever, régua, lápis de cor ou canetinha e muita 
criatividade. 

Aplicação/Fixação 
 

 
Cores primárias e o artista Piet Mondrian. 

 
No ensino e aprendizagem de artes visuais, é indiscutível a importância do estudo 

das cores, nesse caso as cores primárias que são as cores puras, ou seja, que não 

podem ser criadas a partir da combinação de outras cores. As cores primárias são: o 

amarelo, o vermelho e o azul, elas fazem parte da nossa vida, da natureza e são 



 

fundamentais nas várias formas de linguagem.  

A contextualização se torna completa quando inserimos algum artista, que com 

suas obras, exemplifica o assunto estudado, propiciando ao aluno a apreciação de obras 

e ainda através da leitura e releitura de imagens, realizar a criação de arte. Nesse caso foi 

usado o artista Piet Mondrian, que com suas obras do seu período maduro buscam 

representar suas idéias, com as formas mais simples, que são as cores primárias (puras), 

neutras e formas geométricas simples. Obra de Piet Mondrian. * Composição de cores. 

 

 

Al  Alunos queridos geralmente a releitura é feita de forma oral, onde a professora 

pergunta e vocês respondem sobre a obra. 

            Hoje faremos uma leitura para entender mais sobre a obra e o artista, pois 

alguns alunos não terão acesso a imagem colorida. 

 

   Na obra acima como muitas que o artista fez destacava as formas geométricas, 

quadrados e retângulos, onde os coloria com cores primárias (cores puras): azul, 

vermelho e amarelo, contornos com o preto e em algumas partes usou a pintura do preto 

e branco que fazem parte das cores neutras que veremos nas próximas semanas. 

 



 

 
Atividade. 

 
   Passo a passo: 
*   *Esse exemplo abaixo foi feito por um aluno, usando uma composição harmônica das 

cores primárias: azul, vermelho e amarelo, e cores neutras: preto e branco e formas 
geométricas na textura usada para pintar o desenho. 

*     *Criar um desenho usando a técnica do artista, lembrando que não pode ter cópia do 
artista e nem do exemplo e sim criação, podendo ser casa, prédio, coração, carro ou 
elementos da natureza: animais, árvore, paisagem ou formas abstratas. Outro detalhe 
importante é fazer grande usando o espaço da folha. A criatividade será com vocês. 

*      *Material: Folha A4, lápis de escrever, régua, lápis de cor ou canetinha e muita 
criatividade. 

   
 

 

 

Síntese/Avaliação 

 Criatividade no desenho, e o uso das cores puras juntamente com as neutras 
formando uma composição harmônica. 

Registro de Frequência 

 Duas aulas – (carga horário semanal de arte). 

Referencial 

https://trabalhosescolarescriativos.blogspot.com/2014/02/plano-de-aula-releitura-de-
mondrian.html 

 



 

https://br.images.search.yahoo.com/yhs/search;_ylt=AwrEeSVDEaleDDEAfhQf7At.;_ylu=

X3oDMTB0N2Noc21lBGNvbG8DYmYxBHBvcwMxBHZ0aWQDBHNlYwNwaXZz?p=de+

obra+de+arte+de+piet+mondrian+de+cores&hspart=iry&hsimp=yhs-

fullyhosted_003&ei=UTF-8&fr=yhs-iry-fullyhosted_003 

https://www.wikiart.org/pt/piet-mondrian 

https://professoraclaudiaazevedo.blogspot.com/2014/10/cores-primarias-piet-mondrian-e-

pascoa.htm 

https://www.significados.com.br/cores-primarias/ 

 
 
 
 

Que Deus abençoe a todos! 
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