
 

Ano Letivo: 2020 PLANO DE AÇÕES PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAÇADOR 

Ano/Turma: 3º ANO Data: 04/06 a 12/06 Carga Horária: 2 AULAS 

Componente Curricular Central: Artes 
Visuais 

Professores: Fernanda Pollo, Jucelia A. Siqueira de Oliveira, Rosane Ribas Melo, 
Sheila A. Silva, 

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

Tema da Aula: MONOCROMIA 

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

 (EF15AR01). Identificar e apreciar formas distintas das artes visuais tradicionais e contemporânea, cultivando a 
percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar o repertorio imagético. 

 (EF15AR02). Explorar e reconhecer elementos constitutivos das artes visuais (ponto, linha, forma, cor, espaço, 
movimento etc.). 

Competências específicas a serem desenvolvidas nesta aula (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. 
Desenvolver o senso estético para reconhecer, fruir e respeitar as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais 
às mundiais, inclusive aquelas pertencentes ao patrimônio cultural da humanidade, bem como participar de práticas 
diversificadas, individuais e coletivas, da produção artístico-cultural, com respeito à diversidade de saberes, identidades e 
culturas (Competência Específica de Linguagem). 

Objetos de Conhecimento: Contextos e práticas - Elementos da linguagem 

Materiais, tecnologias e recursos utilizados: 

 Folha sulfite branca, lápis de escrever, canetas hidrográficas coloridas (canetinhas), lápis de cor ou tinta guache; 

 Computador, tablet, ou celular com acesso à internet. 

Avaliação: Criatividade no desenho e o uso das cores monocromáticas formando uma composição harmônica. No retorno 
das aulas apresentar a atividade. 

Referencial: 

 https://artesatividades.blogspot.com/2011/04/monocromia-e-policromia.html 

 https://www.bing.com/images/search?q=fase+azul+portinari&id=755769E813E9C8AF6446D06369C47E 

 D4E13F0B53&FORM=IQFRBA 

 http://tudosobreartistaspintores.blogspot.com/2012/01/pablo-picasso.html 

ATIVIDADES PARA OS ALUNOS DESENVOLVEREM (NÃO PRESENCIAIS)  
Aplicação e fixação: 

MONOCROMIA 

     Uma pintura que emprega vários tons de uma mesma cor recebe o nome de monocromia, ou seja, 

uma única cor com variação de tonalidades.  

MONO + CROMIA = UMA COR 

Observe como se faz uma escala monocromática a partir de uma cor  

 

ESCALA MONOCROMÁTICA é a gradação de valor e intensidade de uma mesma cor. Misturadas com 

o preto tornam-se mais escuras e com o branco ficam mais claras. As coisas, na realidade, nunca são 

de um só matiz ou tonalidade de cor. Existe grande variedade de matizes e tons dentro de uma mesma 

cor. 

https://2.bp.blogspot.com/-Xb8enTuYZ54/TaDmngN8ddI/AAAAAAAAAOA/1TnVhcOwq5k/s1600/escala+monocrom%C3%A1tica.jpg


 

Obras Monocromática 

Cândido Portinari                                                                  Pablo Picasso 

Portinari + Niemeyer = arte privilegiada                                  Paisagem monocromática 

 sobre Igreja São Francisco De Assis 

 

Atividade 

1- Ao ler sobre monocromia observamos que mono: uma e cromia: cor, então uma cor com vários 

tons, olhando seu estojo de lápis, separe uma monocromia, ou seja, uma cor com várias tonalidades, 

escolha aquela cor que você tem mais combinação de tonalidades, pode ser de lápis velho também e 

até giz de cera. 

2- Observe as obras dos artistas e veja as mudanças de cores do mais claro para o mais escuro, 

mesmo que não visualizem colorido podem observar essa diferença em partes mais claras e mais 

escura. 

3- Em uma folha A4 crie uma paisagem usando monocromia para pintar, pode ser urbana, marinha, 

ou rural, se escolher o verde será somente tonalidades dessa cor, assim como qualquer outra, se 

preferir usar tinta pode usar branco para ir clareando e assim formando vários tons e o preto para 

escurecer. 

4- Se tiver acesso na internet procure pinturas monocromáticas para ver a variedade de tons que 

existem. 

5- A avaliação será sua criatividade e capricho! E não esquece de levar no nosso retorno das aulas. 

Fiquem com Deus! 

 


