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Olá turminha!

Na aula de hoje vamos usar 
mais tinta, eba!

Dessa vez vamos praticar a 
escala tonal com cores 

secundárias. 
Vamos lá?



Recapitulando
Você aprendeu que monocromia ou
escala tonal é quando usamos
apenas uma cor em nosso trabalho,
e essa cor pode ter mudança de tom
ao receber luz. Conseguimos
mudança de tom sobre uma mesma
cor apenas adicionando luz, ou
seja, ao aplicar o branco sobre uma
cor, ela ganha novas tonalidades.
Veja o exemplo ao lado, a escala
tonal representa uma “ escadinha
de cores” e ao adicionar a tinta
branca, você faz novas tonalidades
da mesma cor.

Hoje vamos fazer mais uma escala
tonal, mas dessa vez apenas com
cores secundárias, igual a imagem
ao lado.



ATIVIDADE

Antes de iniciar a atividade, 
vamos anotar quais materiais 

vamos usar?

• Tinta acrílica

• Pincel

• Régua

• Caderno A3 (cadernão)

• Paninho ou papel toalha para
limpeza dos pincéis

• Recipiente com água

• Avental ou roupa que pode
sujar

• Lápis e borracha



ATIVIDADE

Você se lembra do vídeo de escala 
tonal da primeira atividade? Se 

quiser pode assistir de novo para 
ajudar na segunda escala tonal que 

você fará. 
https://www.youtube.com/watch?v=-

D68agv_xVA
Instruções:
• Faça margem de 2cm em seu 

caderno A3.
• Faça 3 faixas com 6 quadradinhos 

em cada.
• Faça a escala tonal com cores 

secundárias, você se lembra quais 
são? Laranja, verde e violeta 
(roxo).

• O branco não é considerado cor, e 
sim tom, por isso ele pode ser 
utilizado para clarear.

• O primeiro quadradinho sempre 
será com a cor pura. Já no próximo 
adicione um pouco de branco.

https://www.youtube.com/watch?v=-D68agv_xVA
https://www.youtube.com/watch?v=-D68agv_xVA


BOM TRABALHO!
Agora que você assistiu ao vídeo, é hora de fazer a sua atividade.

Faça com capricho ok?

Se você quiser, pode postar nas redes sociais com a hashtag #fegoemcasa.

Até a próxima aula!

Prof.ª Caroline e Prof.ª Juliane


