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Bem vindos 

Vamos continuar  nossas 

atividades artísticas ?
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CORES 

NO

MUNDO
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Henri Matisse 

Henri-Émile-Benoît Matisse,

1869 — 1954

Artista francês, conhecido

por seu uso da cor e sua

arte de desenhar, fluida e

original.

Pintor de figuras orgânicas.



Obras de Henri Matisse 
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Formas orgânicas 

Formas orgânicas são aquelas que

representam coisas naturais, vivas

com contorno irregular e caprichoso,

não possuem uma forma pré-

determinada e limitada como as

formas geométricas. São habituais na

natureza: nuvens, árvores, montanhas

etc. Também podem ser artificiais,

por exemplo em um desenho

abstrato em uma tela.
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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!!!! 



ATIVIDADE

AGORA QUE JÁ 
CONHECEMOS 

ALGUMAS OBRAS COM 
FORMAS ORGÂNICAS 
CHEGOU A HORA DE 

CRIAR. 

FAÇA A SUA OBRA 
COM FORMAS 

ORGÂNICAS E PINTE 
COM TINTA DE 

DIFERENTES CORES. 



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 de 
formas
orgânicas



RESULTADO
Escolha suas tintas.
Pinte seu desenho.



POSTANDO  EM 
#fegoemcasa

• Encerramos aqui nossa aventura com as formas 

orgânicas.  

• 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


