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Bem vindos 

Vamos voltar às 

nossas atividades 

artísticas ?



RECORDANDO 

CORES 

O mundo que nos cerca é colorido.

Observe a natureza, a cor está em toda parte e de muitas

formas: no mar, no céu, na terra, no sol, nas florestas, nos

animais, nas flores, etc.

Que linda é a natureza, tão colorida.



Cores
da 
Natureza
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CORES

• O amarelo, o azul e o 
vermelho são cores primárias.

• São cores puras, sem mistura. 

• É a partir delas que são feitas 
as outras cores.



Atividade 1

• Vamos fazer um desenho bem 

bacana de uma paisagem da 

sua imaginação e pintar 

somente com as cores 

primárias. 

• Inicie o seu desenho pelo 

esboço que é bem fraquinho 

pra não marcar a folha 

lembra? 



ATENÇÃO

Vamos fazer nossa atividade no nosso 

“CADERNÃO” – bloco de desenho A3.

Fazer a atividade com muito capricho e 

carinho usando todo o espaço da folha. 

Não vale fazer pequenininho tá?

Sua obra de Arte merece ser admirada 

por todos.

Bora começar? 

Boa produção !!! 



Colorindo com o lápis de cor 

Vamos colorir nosso desenho. 

Separe seus lápis com os diferentes tons de cores primárias. 



Iniciando pelo céu 



Vamos pintar suavemente todo o nosso trabalho e aos poucos  

escurecendo colocando um pouquinho mais de força ou utilizando um tom 

mais escuro da cor escolhida. 
Mude a direção da pintura, respeitando o formato da sua paisagem.



Faça com tranquilidade e muito capricho. 

Evite deixar marcas de lápis e espaços em branco na pintura. 
Fazendo assim sua paisagem vai ficar muito linda. 



RESULTADO 

Olhe como ficou a paisagem finalizada.

Diferente né? 

Árvores vermelhas e sol azul? 

Isso mesmo estamos usando nossa 

IMAGINAÇÃO!!! 

Bora lá criar a sua????



POSTANDO  EM 
# fegoemcasa

• Encerrarmos aqui nossa aventura com as cores 

primárias. 

• Logo estaremos de volta.  

• Se desejar pode postar o resultado do trabalho nas 

redes sociais usando a #fegoemcasa para encantar 

a todos com sua Arte.

• Nós professores da Fêgo ficaremos muito felizes em 

ver suas obras na internet. 

• Até a próxima!!!

• Abraços carinhosos ; )

Prof.ª Vanda Savóia


