
 

AnoLetivo:2020 Plano de Ações:ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

Local: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAÇADOR 

Ano/Turma: 3°ano Data de Realização das Atividades: 28/05 a 03/06 Carga Horária: 2 horas 

Componente 
Curricular Central: 
 ARTES VISUAIS         
                      

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

Professor(es):SHEILA 
AMÂNCIO DA SILVA 
 

Tema Genérico do Plano de Aula: CORES NEUTRAS 

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) 

(EF15AR01) Identificar e apreciar formas distintas das artes Visuais tradicionais e contemporâneas, 

cultivando a percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar o repertório imagético. 

 

Materiais, tecnologias e recursos utilizados. 

Folha A4 ou caderno, tesoura, jornal ou revista em preto e branco, cola, lápis de cor nas cores 
neutras: preto e cinza. 

 

Aplicação/Fixação 
 
CORES NEUTRAS são formadas basicamente pelo preto, branco e cinza e ainda, todas as possíveis 
tonalidades (claras e escuras) e intensidades (fracas e fortes). 
A cor branca é a luz pura, em que há uma reflexão total das sete cores; a cor preta é ausência total 
de luz, pois as cores não se refletem, elas são absorvidas. 

 

 
 
 

 
PAISAGEM COM AS CORES NEUTRAS 



 
Obra de Cândido Portinari, Regata. 

 
 
                                                                          ATIVIDADE: 
 
Passo a passo: 
Aqui abaixo está uma imagem de uma paisagem com as cores neutras e recortes de jornal, este 
exemplo é de um trabalho pronto para observar e servir de inspiração para vocês; 
Criar uma paisagem de sua preferência usando todo o espaço da folha, lembrando que não pode ser 
cópia do artista e nem do exemplo e sim uma criação. 
  
 
Material: Para realizar essa atividade você vai precisar de uma folha A4 ou caderno de desenho, lápis 
de escrever, lápis de cor para pintar, jornal ou revista para recorte, cola, tesoura e sua criatividade e 
imaginação para compor sua obra. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Síntese/Avaliação: Criatividade no desenho, uso das cores neutras, as tonalidades exploradas e o uso 
de recorte e colagem. 

Registro de Frequência: Será realizado com a apresentação dos trabalhos. 

Referencial: https://www.todamateria.com.br/cores-neutras/ 
https://cultura.culturamix.com/arte/pinturas-de-portinari 

https://brasilescola.uol.com.br/artes/cores.htm 

 

https://www.todamateria.com.br/cores-neutras/
https://cultura.culturamix.com/arte/pinturas-de-portinari
https://brasilescola.uol.com.br/artes/cores.htm

