
 
 

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 

4º ANO – ANOS FINAIS 14/05 a 20/05 2 AULAS 

Componente Curricular Central: 
Artes Visuais 

Componente(s) 
Curricular(es) 
Participante(s): Grupo 4 

Professor(es): Eva Zarur, 
Claimari Artuzzo Costa, 
Regiane Meira, Sulamita 
Gallois e Valeria Cristine 
Risson 

Tema Genérico do Plano de Aula: 

Paisagem Marítima Monocromática 

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 

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.). 

Materiais, tecnologias e recursos utilizados 

Folha A4 ou caderno, lápis de escrever, lápis de cor 
 

Aplicação/Fixação 

 MONOCROMIA 

Corresponde à variação de tons de uma cor com nuances para o claro quando 

misturada com o branco ou para o escuro com o acréscimo do preto. É uma cor que possui 

vários tons. 

MONO + CROMIA = UMA COR 
 
 
 
 
 
 



 
ATIVIDADE: 
 
PAISAGEM MARÍTIMA MONOCROMÁTICA 
 

Escolher uma cor e suas tonalidades como por exemplo: azul escuro, azul médio e 
azul claro. Podendo ser a cor preferida. Em seguida realizar um desenho com lápis de 
escrever, de uma “Paisagem Marítima” que são paisagens relacionadas com o mar (praias, 
ilhas, alto mar com barcos, navios e outros...) que está na imagem abaixo. Esse desenho 
deverá ser pintado com a cor escolhida utilizando a monocromia, que é uma cor com vários 
tons. 

Lembrando que a imagem abaixo é apenas um exemplo. Sendo assim, não pode ser 
copiada. Cada aluno deverá usar a sua criatividade e imaginação. 

 
 

 

Síntese/Avaliação 

Criatividade e as diversas tonalidades exploradas. 

Sites: 
https://www.ifd.com.br/design/harmonia-das-cores-circulo-cromatico/ 
www.amopintar.com  
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