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Bem vindos

Vamos continuar  nossas 

atividades artísticas ?

https://cdn-0.imagensemoldes.com.br/wp-content/uploads/2018/06/Bal%C3%B5es-Conjunto-de-Bal%C3%B5es-Coloridos-6-PNG-300x231.png



CORES 

NO
MUNDO

https://uploads2.wikiart.org/images/piet-mondrian/victory-boogie-woogie-1944.jpg!Large.jpg

FORMAS GEOMÉTRICAS  



PIET 
MONDRIAN 

Pieter Cornelis Mondrian

1872 – 1944

• Desde criança 
interessou-se por 
pintura 

• As formas geométricas 
e as cores primárias 
estavam quase 
sempre presentes sem 
suas obras 



Obras de Piet Mondrian

http://www.infoescola.com/wp-content/uploads/2009/09/Composition-with-red-yellow-blue-and-black-352x350.jpghttps://www.pubhist.com/works/25/large/25188.jpg



FORMAS 
GEOMÉTRICAS 

Formas geométricas nada

mais são do que o formato

de todas as coisas ao

nosso redor. Elas estão

presentes nas construções,

ruas, brinquedos, objetos

de casa, alimentos e em

muito mais.

https://escolaeducacao.com.br/projeto-formas-

geometricas/#:~:text=Em%20uma%20defini%C3%A7%C3%A3o%20simples%20e,alimentos%20e%20em%20muito%20mais.&text=Os%20principais%20exemplos%20da%20geometria,

%2C%20c%C3%ADrculo%2C%20quadrado%20e%20tri%C3%A2ngulo.

https://escolaeducacao.com.br/projeto-formas-geometricas/#:~:text=Em%20uma%20defini%C3%A7%C3%A3o%20simples%20e,alimentos%20e%20em%20muito%20mais.&text=Os%20principais%20exemplos%20da%20geometria,%2C%20c%C3%ADrculo%2C%20quadrado%20e%20tri%C3%A2ngulo.


CONHECENDO AS FORMAS GEOMÉTRICAS 

Acesso ao link: https://www.youtube.com/watch?v=maSRnVnS93o

https://www.youtube.com/watch?v=maSRnVnS93o


Viram quantas coisas podemos desenhar 
com as formas geométricas?

ttps://imagenesparadibujarfaciles.com/wp-content/uploads/2016/12/dibujos-con-figuras-geometricas-de-animales-399x400.png  

http://3.bp.blogspot.com/-1V-mgwGX7-c/UiUJ7G7yS7I/AAAAAAAAMo4/bbfyvSIg-wY/s320/Des+color+fig+geometr.bmp

https://www.criandocomapego.com/desenhos-com-figuras-geometricas-para-imprimir-e-colorir/

http://3.bp.blogspot.com/-1V-mgwGX7-c/UiUJ7G7yS7I/AAAAAAAAMo4/bbfyvSIg-wY/s320/Des+color+fig+geometr.bmp
https://www.criandocomapego.com/desenhos-com-figuras-geometricas-para-imprimir-e-colorir/


ATIVIDADE

AGORA QUE JÁ 
CONHECEMOS ALGUNS 

DESENHOS COM 
FORMAS GEOMÉTRICAS 

CHEGOU A HORA DE 
CRIAR. 

FAÇA A SUA OBRA 
COM FORMAS 

GEOMÉTICAS E PINTE 
COM TINTA DE 

DIFERENTES CORES. 



MUITA 
ATENÇÃO 
GALERINHA ! 

Vamos trabalhar com tinta. 

Legal né? 

É muito bom trabalhar com tinta, porém temos que tomar 
alguns cuidados: 

• Colocar o avental ou roupa que possa manchar de 
tinta;

• Forrar a mesa com o nosso plástico; 

• Colocar pouca tinta para não desperdiçar;

• Lavar muito bem os pincéis com sabonete ou sabão, 
como aprendemos na escola;

• Secar muito bem os pincéis para guardar; 

• Organizar direitinho o seu espaço de trabalho assim que 
finalizar sua pintura, OK?

• Mantendo tudo bem arrumadinho e limpinho a mamãe 
fica contente e sempre ajuda a gente. 

• Estamos combinados? 

• Então mãos a obra!!!! 



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 !!! 



FAÇA SEU 

DESENHO COM AS 

FORMAS 

GEOMÉTRICAS 



Escolha suas tintas.
Pinte seu desenho



FORMAS 19 
Vanda Savóia

Aqui está minha 

obra com formas 

geométricas

E a sua como ficou? 



POSTANDO  
EM 

#fegoemcasa

• Encerramos aqui nossa aventura com as formas 

geométricas.  

• 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. 

• Nos encontramos na próxima aventura !!!

• Abraços carinhosos ; )

Prof.ª Vanda Savóia


