UME WALDERY DE ALMEIDA
COMPONENTE CURRICULAR – ARTE
PROFESSORA- FATIMA COSTA
ROTEIRO(8)- 1° AOS 5° ANOS
QUINZENA -29/03 à 09/04
CORES NEUTRAS
Olá, tudo certinho com vocês? Vamos para mais uma atividade dando
continuidade ao estudo de cores.
Vocês já conheceram as cores quentes e frias e agora vamos falar de
cores NEUTRA!São elas: preto, branco e tons de cinza. Estas cores são
muito usadas para fundo de desenhos pois não comprometem o visual
colorido.
Proposta:nesta atividade o tema será de livre escolha ou seja vocês
poderão fazer o desenho que quiserem, personagem, geométrico, paisagem,
floral ou abstrato. Para tanto só poderão usar cores branco(o papel)
preto e cinza, que poderá ser com lápis de cor ou o lápis de lição.
Procure variar as tonalidades de cinza pintando forte ou mais suave.
Bora usar a criatividade, com muito capricho! Veja os exemplos e
possibilidades abaixo:

Nesta atividade foram usados vários tipos de
texturas(traçados)linhas verticais, inclinadas
e círculos.

Esta fruta foi feita com pontinhos,que em Arte chamamos
de “Pontilhismo”.Repare os pontinhos mais escuros eles
dão ideia de sombra.

Lembrete!Coloquem assinatura de artista que vocês criaram na
atividade(3)no canto inferior da folha, à direita.
IMPORTANTE- na folha com a atividade coloquem também o nome,ano e turma.
DEPOIS DE PRONTO, POSTE UMA FOTO NO GRUPO DE SEU ANO.
IDENTIFIQUE SUA POSTAGEM COM,NOME,TURMA E O SEU NÚMERO SE SOUBER.
ESTA ATIVIDADE VALIDA PRESENÇA E NOTA
BOM TRABALHO! PROF.FATIMA COSTA
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CORES PRIMÁRIAS NA OBRA DE ARTE

Pieter Cornelis Mondrian, geralmente conhecido por Piet Mondrian
foi um pintor neerlandês modernista. Criou o movimento artístico
neoplasticismo e depois com as formas da pintura concreta. Mondrian teve
uma fase de suas obras que pintava com figuras geométricas como
retângulos e quadrados todos encaixados formando um harmonioso conjunto.
As cores usadas nesta fase eram as cores primárias( vermelho, azul e
amarelo) juntamente com as cores neutras branco e preto.
Ele ficou conhecido no mundo todo por essa ideia simples e
inovdora.Ele fez tanto sucesso que virou moda, o seu estilo nas roupas
de estilistas, na decoração de casas e outros. Veja algumas de suas
obras:

Proposta! Você deverá criar o seu desenho ou colagem como as obras de Mondrian.
Coloque seu nome, ano e turma na folha do desenho.

Lembrete!Coloque sua assinatura de artista no canto inferior da folha, à
direita.
DEPOIS DE PRONTO, POSTE UMA FOTO NO GRUPO DE SEU ANO.
IDENTIFIQUE SUA POSTAGEM COM,NOME,TURMA E O SEU NÚMERO SE SOUBER.
ESTA ATIVIDADE VALIDA PRESENÇA E NOTA
BOM TRABALHO! PROF.FATIMA COSTA

