
 

Ano Letivo 2020 Plano de Ações ATIVIDADES NÃO-PRESENCIAIS 

   

Local          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAÇADOR 

Ano/Turma  

3º  

Data de Realização das 
Atividades  
21 a 27 de maio 

 Carga Horária  

2 aulas semanais 

Componente 
Curricular Central: 

Arte 

Componente(s) Curricular(es) 
Participante(s)             
Grupo 3 

  Professora:  

Jucélia a. S. de Oliveira 

Tema da Aula: 

Cores quentes e frias 

Competências específicas a serem desenvolvidas nesta aula (da Área ou Componente 

Curricular)  

 Mobilizar recursos tecnológicos como formas de registro, pesquisa e  

criação artística.    

Objetos de 

Conhecimento  

 

 Elementos da linguagem 

 Contextos e 

práticas 

 

Habilidades a serem desenvolvidas nesta aula 

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

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

Materiais, tecnologias e recursos utilizados.  

 Computador, celular ou tablet, (no caso de não ter acesso a essas tecnologias, 

retirar o material impresso na escola) Caderno de desenho, lápis de escrever, 

régua, borracha e lápis de cor. 

CORES QUENTES E FRIAS 

 



 

 Cores quentes são cores que remetem a ideia de calor, estão associadas ao sol, ao 

fogo e ao sangue. São elas: Vermelho, amarelo e laranja (todas as tonalidades). 

 Cores frias são cores que remetem a ideia de frio, estão associadas a água, ao gelo e 

a lua. São elas: Azul, verde e roxo. (todas as tonalidades). 

Observação: o detalhe em preto (cor neutra), usado na atividade dada como exemplo pode 

ser usada em contornos para destacar a figura somente. 

 

Atividade: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leitura do material; 

 No caderno de desenho criar uma paisagem, tendo como exemplo a obra de Tarsila 
do Amaral “Paisagem com touro”; 

       *Não pode ser impresso 

 Para iniciar, fazer a margem de 1 cm cada lado da folha, colocar o título (Cores 
quentes e frias) e a data. 



 

 Não usar impressão, você pode criar a sua paisagem usando toda a folha do caderno; 

 Dividir a obra ao meio fazendo uso da régua, colorir uma metade somente com cores 
frias e a outra somente com cores quentes. 

Avaliação: 
 Esforço do aluno, dedicação e aplicação correta das cores. 

Registro de Frequência 
 Duas aulas – (carga horário semanal de arte). 

Referencial : 

 https://www.pinterest.fr/pin/306104105920850158/ 

 https://br.pinterest.com/pin/421579215112572908/ 

 

       

 

         

Boa aula! E uma Feliz semana! 

Fiquem com Deus! Abraço!  

https://www.pinterest.fr/pin/306104105920850158/
https://br.pinterest.com/pin/421579215112572908/

