


BEM VINDOS 

VAMOS 
CONTINUAR  

NOSSAS 
ATIVIDADES 

ARTÍSTICAS ?

https://news.bbcimg.co.uk/media/images/67030000/jpg/_67030998_muek.jpg



RON 
MUECK

Hans Ronald Mueck, mais conhecido como Ron 

Mueck nasceu em Melbourne, 1958, é um 

escultor australiano hiper-realista que trabalha 

na Grã-Bretanha.

Cresceu vendo os seus pais construírem 

brinquedos, pois sua mãe fazia bonecos de pano 

e o seu pai brinquedos de barro. Segundo relatos, 

Mueck adquiriu esse perfeccionismo por causa 

de seu pai, que sempre exigia que fizesse tudo 

perfeito.

Mueck apresenta suas esculturas como cenas do 

cotidiano, sem grandes dramas, apenas a vida 

como ela é, segundo como ela é. Hiper-realista 

com escalas surreais.
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https://pt.wikipedia.org/wiki/Ron_Mueck

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ron_Mueck


As obras de Ron Mueck são incrivelmente realistas.
Se não fosse o tamanho de suas esculturas, elas seriam facilmente confundidas com pessoas. 
Ou são muito grandes ou muito pequenas, jamais do tamanho humano.

https://i2.wp.com/followthecolours.com.br/wp-
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As suas esculturas reproduzem fielmente os detalhes do corpo humano, jogando com a 

escala para produzir desconcertantemente imagens visuais.



PROPORÇÃO 

Proporção: é a comparação entre 

a medida de um espaço e outro. 

É usada para diferenciar os 

tamanhos, criar planos num 

desenho e dar uma imagem mais 

próxima da realidade quer em 

objetos, paisagens ou figuras 

humanas. 

Geralmente é feita no cálculo de 

uma parte para o todo. 

https://www.amopintar.com/wp-content/uploads/desenho-proporcao-0.jpg



PROPORÇÃO

A CASINHA MENOR É

A METADE

DA CASA MAIOR

https://img1.colorirgratis.com/recomenats/4b8e9002b6cf6-p.gif



PROPORÇÃO

A ÁRVORE É MAIS ALTA 

QUE A MÔNICA E O 

CEBOLINHA.

É QUASE TRÊS VEZES A 

ALTURA DOS 

PERSONAGENS 

https://4.bp.blogspot.com/-IhsaYIIGeSI/Tdwg4U13FUI/AAAAAAAAAPA/xWAWzaG522g/s1600/COLORIR_RVORE.jpg



PROPORÇÃO 

ADULTO E CRIANÇA 

A MÃE TEM DUAS VEZES O 

TAMANHO DA FILHA.

https://images.clipartlogo.com/files/istock/previews/9816/98162623-mother-and-daughter-vector-illustration.jpg                  



ATENÇÃO ! 

LEMBRANDO 

Vamos fazer nossa 
atividade no nosso 

“CADERNÃO” – bloco 
de desenho A3.

Fazer a atividade 
com muito capricho 
e carinho usando a 

METADE da folha para 
o  nosso desenho. 

A METADE restante 
vamos usar na 

próxima atividade. 
Combinado?   

Pintar com muita 
atenção e capricho.  

Cobrir todo o espaço 
em branco do papel  

Sua obra de Arte 
merece ser admirada 

por todos.

Boa produção !!! 



Separe seus lápis de cor aquarela  
somente cores primárias 



ATIVIDADE

FAZER MARGEM DE 2 CENTÍMETROS NA FOLHA 

DO CANSON A3. 

DIVIDIR A FOLHA AO MEIO. 

PARA ESSA ATIVIDADE USAREMOS SÓ A METADE 

DA FOLHA.

FAZER UM DESENHO GRANDE 

PINTAR SOMENTE COM AS CORES PRIMÁRIAS, SE 

DESEJAR PODE AQUARELAR SEU DESENHO.



DESENHO

Agora que já aprendemos sobre 
proporção e recordamos as cores 
primárias, vamos desenhar!!! 

Faça seu desenho começando pelo 
esboço, lembra? 

Bem fraquinho caso precise apagar 
é mais fácil e não marca sua folha. 



PINTE O SEU 
DESENHO 

AQUI ESTÁ O DESENHO GRANDE 

PINTADO COM CORES PRIMÁRIAS NA 

METADE DA FOLHA DE CANSON A3



POSTANDO 
EM 

#fegoemcasa

• Encerramos aqui nossa aventura com 
proporção com lápis aquarela.

• 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


