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PLANIMETRIA

Você já reparou que nossa região é cercada 

por montanhas? 

Quando passeamos por aqui, podemos nos 

maravilhar com diversas paisagens com 

modelos maravilhosos de planimetria. 

Assim fica fácil estudar o assunto, né?

Essa foto ao lado é uma foto da cidade de 

Tremembé. Podemos observar os diferentes 

tons das montanhas. Coisa linda de se ver, 

heim?!
https://www.facebook.com/prefeituratremembe/photos/a.3

50531888433901/1611826272304450/?type=3&theater



Olha essa foto do Belvedere Vista Chinesa de Campos do Jordão! 

MA-RA-VI-LHO-SO  
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https://www.tripadvisor.com.br/Attraction_Review-g303607-d6484696-Reviews-

Belvedere_Vista_Chinesa-Campos_Do_Jordao_State_of_Sao_Paulo.html



Quando descemos a serra e vamos visitar as praias, também conseguimos 

observar várias paisagens LIIIIINDAS com perspectiva atmosférica.

PLANIMETRIA

https://cdnstatic8.com/viagensecaminhos.com//wp-content/uploads/2012/01/ubatuba-saco-da-ribeira.jpg



Enfim, nossa região é extremamente bela por natureza. Olha essa vista do 

Cristo, aqui em Taubaté. Nem precisamos viajar pra ver essas lindas 

paisagens. Só precisamos observar as coisas com sensibilidade no olhar.
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https://www.movedrone.com.br/data/imagegallery/d87db4a0-7df6-ffb2-d475-

e91e9daae9bc/afb41b98-c72b-967a-59f3-28e2426c454b.jpg



Esses modelos que foram colocados são somente para você perceber que 

temos muitas coisas lindas ao nosso redor. Pra ver tudo isso, basta prestar 

atenção aos detalhes do dia a dia. São nesses detalhes que estão as coisas mais 

bonitas da vida. Profundo, né?

Mas agora vamos para a atividade de hoje? SIIIIMMM!!!

Como prometido na aula passada, nessa atividade você vai trabalhar com 

tinta!!! UHHUUUUU!!!

Procure um modelo de paisagem que tenha perspectiva atmosférica. Não 

precisa ser um modelo muito difícil. Pode ser simples.

Fiz um passo a passo para relembrar as etapas da pintura. Vamos ver?

ATIVIDADE



Todo trabalho começa com o desenho. Faça o esboço do seu trabalho na sua 

folha de Canson A3 (aquela grande). Não se esqueça que o esboço é beeeeem

clarinho, para não deixar marcas no papel. 

ATIVIDADE



Depois que seu desenho estiver pronto, você já pode começar a pintar. Lembra 

por onde começamos a pintar???

ATIVIDADE

Exatamente!!!!! Pelo céu!!! Certeza que você lembrava dessa!!



Com o céu pintado, você vai começar a pintar as montanhas. Comece sempre 

por aquelas que estão mais distantes do nosso olhar. 

ATIVIDADE



Vá pintando as montanhas na ordem que elas parecem se aproximar da nossa 

vista. Trabalhe com pinceladas leves e suaves, sem esfregar o pincel no papel. 

ATIVIDADE



Vá pintando todo seu trabalho, tendo cuidado para não borrar e nem manchar 

sua pintura. Explore a mistura de cores e sua coordenação motora. Capriche, 

heim!!

ATIVIDADE



Não se esqueça de sempre manter os pincéis LIMPOS e fechar as tintas após o uso.  

Não desperdice tinta. Coloque o suficiente para a área que irá pintar. Se for um pedaço 

pequeno, coloque pouca tinta. Se for uma área grande, coloque um pouco mais, mas 

procure não colocar muito para não desperdiçar.

LEMBRE-SE

Cuide bem do seu material para não estragar e 

nem desperdiçar.

Cuidado com a roupa, pois a tinta acrílica não 

sai dela. Coloque seu avental ou uma roupa 

que possa sujar.



BOM  TRABALHO

Conseguiu matar a saudade de pintar com esse exercício? Só um pouquinho, né?

Mas não tem problema. Nas próximas aulas a gente pinta mais.

Não se esqueça que você pode compartilhar o resultado do seu trabalho nas redes 

sociais usando a  #fegoemcasa. O mundo precisa ver as maravilhas que você está 

produzindo nessa quarentena!! Ficaremos muito felizes de ver seu trabalho por lá!!

Até a próxima.

Professoras Caroline e Juliane

BOM  TRABALHOBOM  TRABALHO


