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TEMA: LINHAS 

OBJETIVOS: Conhecer diferentes tipos de linhas. Identificar linhas em desenhos. Produzir 

desenho a partir de linhas. 

PRIMEIRA ATIVIDADE 

LINHAS 

Na arte, as linhas podem variar de direção, tamanho, espessura e cor, por exemplo: uma linha 

pode ser reta, longa, grossa e amarela, ou, ela pode ser curva, curta, fina e azul. 

Observe abaixo alguns tipos de linha: 

 

                   

 

QUEBRADA 
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Retas – posições 

A linha reta pode ter as seguintes posições: 

 HORIZONTAL – Segue a direção das águas tranquilas (deitada) 

 

 

 

 

 VERTICAL – segue a direção do tronco da árvore (em pé)  

 
 

 

 

 

 

 INCLINADA – Tem a mesma direção do escorregador (oblíqua) 

 

 

 

 

 

 PARALELAS – São duas linhas uma ao lado da outra, mas nunca se tocam, como 

as linhas do caderno. 

 

 

 

 PERPENDICULARES – São duas linhas que se cruzam, como o cruzamento de 

duas ruas. 

 

 

 

 

 

 

 

Vamos entender melhor sobre a linhas e suas posições: Para isso assista o vídeo explicativo, 

basta acessar o site https://youtu.be/wiyHctLoMJ4  
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Vamos praticar o uso da régua fazendo algumas linhas? 

Caso não saiba usar a régua acesse o site para entender https://youtu.be/EE9Yc6mfgqs  

Copie as questões em seu caderno de desenho; 

1. Fazendo uso da régua, desenhe uma reta horizontal de 10 centímetros. 

2. Agora trace uma reta vertical de 14 centímetros. 

3. Utilizando a régua, em uma página inteira do caderno, desenhe linhas retas em todas as 

direções. 

4. Desenhe várias linhas semelhante a linha abaixo: 

 

5. A linha traçada a cima é uma linha _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

6. Ligue os pontos em ordem numérica. 

 
        .1             .3             .5             .7             .9             .11             .13            .15 

 

 

                2.             4.             6.             8.             10.             12.             14. 

7.O nome da linha que você traçou é _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

8. Pinte de acordo com a legenda: 

 

Linhas retas inclinadas 

 

Linhas retas verticais 

 

Linhas retas horizontais 

                        

                                      

 

 

 

SEGUNDA ATIVIDADE 

Em seu caderno de desenho, faça uma margem de 2 centímetros caso o caderno não tenha 

margem, em seguida crie um desenho com todos os tipos de linha que estudamos e pinte com 

lápis de cor, o desenho deve ser feito com o caderno na horizontal e ocupar toda a folha. 

 

azul 

vermelho 

amarelo 

http://www.freisilvano.blogspot.com/
https://youtu.be/EE9Yc6mfgqs

