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Olá turminha!

Na aula de hoje vamos usar 
mais tinta, eba!

Dessa vez vamos fazer uma 
pintura usando a escala tonal. 

Vamos ver?



ATIVIDADE II

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



MONOCROMIA OU 
ESCALA TONAL

Nesta atividade o tema será de
personagem, você pode escolher
o personagem que mais gostar,
mas atenção às instruções:

• Aproveite o espaço do seu
papel, verifique se vai ser em
folha “deitada” (horizontal)
ou em pé “ (vertical).

• Faça seu desenho bem fraco,
pois se errar fica mais fácil de
apagar.

Ao lado um desenho de um
personagem que fiz, escolhi a
SailorMoon, vamos ver a cor
primária que eu escolhi?



Escala tonal

Comecei pelo cabelo, observe na foto ao lado que a 
pele deixei um tom de azul beeem clarinho, pois eu 
coloquei mais branco que azul. Depois com um tom 

de azul puro fiz os fios do cabelo.

Observe que primeiro eu pintei os tons mais 
claros.



Escala tonal

Com o branco coloquei brilho nos 
olhos, boca, roupa e cabelo.

Observe quantos tons de azul eu 
consegui fazer em minha 

personagem.



Resultado

O resultado da minha arte com
personagem ficou assim, escolhi a
cor primária azul, você pode
escolher a cor primária que quiser.

Lembre-se:

• Faça margem de 2cm em seu 
caderno A3.

• A atividade deve ser feita cor 
uma cor primária e com tinta 
branca.

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



BOM TRABALHO!
Agora a sua vez de fazer a 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


