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CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL FREI SILVANO 

DIRETORA: Tatiana Guerra 

PROFESSORA: Michelli Colaço 

DISCIPLINA: Arte 

TUTMA: 4º Ano 

ATIVIDADES DE ARTE 4º ANO DE 12 A 23 DE ABRIL 

TEMA: Cores e formas 

OBJETIVOS: Aplicar técnica de luz e sombra com cores; diferenciar quentes 

de cores frias, compor obra com sobreposição de formas geométricas; 

diferenciar abstracionismo informal de geométrico. 

ATENÇÃO 

Peço as famílias que criem um ambiente escolar com rotinas diárias, para as 

atividades de estudo que será em torno de 4 horas por dia, sendo 45 minutos 

por atividade da disciplina de arte, vale ressaltar que as famílias devem ajudar 

as crianças nas tarefas, e não realizar por elas. E assim, a parceria entre escola 

e família só irá contribuir para as aprendizagens das crianças. 

Agradecemos a colaboração. 

PRIMEIRA ATIVIDADE 

DESENHO COM REPETIÇÃO DE FORMAS (COMPOSIÇÃO COM FORMAS 

GEOMÉTRICAS). USANDO TÉCNICA DE LUZ E SOMBRA PARA A 

PINTURA. 

 

Em seu caderno de desenho, preencha o máximo possível do espaço, com a 

repetição de uma forma geométrica de livre escolha, variando seu tamanho e 

posição. (Veja exemplos na imagem abaixo) Pinte as formas usando lápis de cor 
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ou giz de cera. Use a técnica ensinada nas atividades anteriores sobre luz e 

sombra, escolha o lado de incidência de luz e lembre-se que o lado onde há mais 

luz a cor será mais clara, onde não há tanta incidência de luz ou seja na sombra, 

a cor será mais escura. 

Orientação básica:  desenhe primeiro a lápis, levemente, apagando sempre a 

parte não visível das partes sobrepostas; o trabalho pode ser feito a mão livre 

ou com uso de instrumento auxiliares (régua, compasso etc); 

EXEMPLO 

DESENHO COM REPETIÇÃO DE FORMAS 

O preenchimento de um quadro com uma forma qualquer, repetidas várias vezes 

em diferentes tamanhos e posições, resulta em um belo efeito visual. 

As técnicas de sobreposição e variação de tamanho da forma são essenciais 

nesse tipo de trabalho, como você pode observar nos desenhos abaixo; a coluna 

que está a sua esquerda apresenta apenas o contorno das figuras, e na coluna 

que está a sua direita temos a aplicação de alguns recursos de acabamento. 

 

http://www.freisilvano.blogspot.com/


 

CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL FREI SILVANO 

Rua Dom Daniel Hostin/245 - Bairro: Vila Nova - Água Doce SC - Fone/Fax: (49) 3524-0467 

                                            E_mail: fsilvano@aguadoce.sc.gov.br /Blog:www.freisilvano.blogspot.com 
 

SEGUNDA ATIVIDADE 

Um artista brasileiro que se destaca no cenário mundial com sua arte pop 

é Romero Britto. A grande característica de suas obras é o emprego 

de desenhos com formas estilizadas geometrizadas e cores bem vibrantes. 

 
Acesse o link https://youtu.be/fFCIgIeOmsQ  para saber mais sobre o artista. 

 

PARA CONHECER UM POUCO MAIS 

 

O Abstracionismo Informal é uma escola artística focada na criação livre. Essa 

arte está baseada no uso de cores e formas mais fluidas, descontraídas e 

despreocupadas. Os artistas do abstracionismo informal prezam pela liberdade 

de criação. 

Ao contrário do Abstracionismo informal, o abstracionismo geométrico registra 

a racionalização que depende de análise intelectual. As formas e as cores devem 

ser organizadas de tal maneira que a composição resultante seja apenas a 

expressão de uma concepção geométrica. 

http://www.freisilvano.blogspot.com/
http://pt.wikipedia.org/wiki/Romero_Britto
https://youtu.be/fFCIgIeOmsQ
http://2.bp.blogspot.com/-RnA64HLHUEc/TmUoKju9tBI/AAAAAAAAASc/9Ceeti_wMtg/s1600/romero.jpg
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CORES QUENTES E FRIAS 

 As cores são divididas em dois grupos quando se trata da “temperatura”. Assim, 

existe o grupo das cores quentes e as cores frias. 

No grupo das cores quentes está o vermelho, o laranja e o amarelo. As cores 

quentes são aquelas que transmitem sensação de calor, alegria e descontração. 

Enquanto no grupo das cores frias está o azul, violeta e verde. As cores frias 

passam a ideia de calma, tranquilidade e esperança. 
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Atividade – DESENHOS COM FORMAS ABSTRATAS. 

 

Nesta atividade você deverá criar dois desenhos com formas abstratas. O 

primeiro baseado no abstracionismo informal e o segundo baseado no 

abstracionismo geométrico.  

Faça os dois desenhos na mesma página, um ao lado do outro. 

O desenho de abstracionismo informal deverá ser pintado com cores frias e o 

geométrico com cores quentes. 

Em ambos os desenhos capriche colorindo os espaços criados entre as linhas. 

 

No caso do abstracionismo informal, se desejar pode desenhar uma linha 

aleatória que irá criar várias formas: Em seu caderno de desenho trace uma 

linha de forma aleatória criando formas abstratas. Esta linha percorrerá toda 

a folha por diversas vezes até voltar ao ponto inicial. 

 

EXEMPLO 
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