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Bem vindos 

Vamos continuar  nossas 
atividades artísticas 

https://www.studio.fm.br/wp-content/uploads/2020/01/img-20200117-wa0201.jpg



https://lh3.googleusercontent.com/proxy/DBY0nN1vZZR1i0v_4jafk-SKkxGt78k_ZUVHsyMTYDTYF94UQ6ZCJwR1K-CeEd__8SE0V1sE9qo4fPKXOtv3mgURiLa9zymsUZalVF1JTULLemPJHdJVA0ChUNP1UCSOOkzi8QS8iBoTcscxTNs209VaPONdmorWsg                  

CORES NO MUNDO 



RECORDANDO

JÁ ESTUDAMOS AS CORES E

SABEMOS QUE ELAS PODEM SER 

PRIMÁRIAS

SECUNDÁRIAS



OUTRAS CLASSIFICAÇÕES 

PODEMOS CLASSIFICAR AS CORES PELA TEMPERATURA 

https://www.amopintar.com/wp-content/uploads/temperatura-da-cor-1.jpg                             



ESTUDANDO AS 
CORES

CONFORME A 
TEMPERATURA 

O psicólogo alemão Wilhelm

Wundt (1832-1920) com a

intensão de organizar as

sensações que cada cor

gera no ser humano criou a

classificação de cores em

quentes e cores frias.

https://www.todamateria.com.br/cores-quentes/
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a3/Wundt-

research-group.jpg/250px-Wundt-research-group.jpg                                     



CORES FRIAS 
No conceito da “Temperatura das Cores” ficou 
estabelecido que as Cores Frias são aquelas 
cores que estão associadas ao gelo, à água, à 
lua, as quais transmitem a sensação de frio. As 
três cores frias básicas são o azul, violeta (roxo) e 
verde.

Segundo o psicólogo Wilhelm Wundt, “cores 
frias”, associadas à unidade e ao frio, 
correspondem as atitudes de introspecção e 
seriedade, ao mesmo tempo que originam 
sensações de relaxamento e de tranquilidade 
nos seres.

https://www.todamateria.com.br/cores-frias/

https://www.todamateria.com.br/cores-frias/


ATIVIDADE

DESENHO DE
CRIAÇÃO

Vamos CRIAR um desenho e pintar
usando somente as cores FRIAS.

Faça seu desenho começando pelo esboço, 
lembra? 

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

Pintar com tinta. 

ESBOÇO



Separe seus pincéis e suas 
tintas, somente as cores 
FRIAS. 

Pinte o seu desenho. 

https://www.bazarepapelariahondo.com.br/artesanato/tintas

https://pinceiscassia.vteximg.com.br/arquivos/ids/156577-292-292/pincel-303--1-.jpg?v=636433201659770000

https://www.bazarepapelariahondo.com.br/artesanato/tintas


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.

Criar um desenho 

bem criativo. 

Não vale fazer 

pequenininho, 

combinado? 

Nesta atividade  

vamos pintar com 

tinta somente com 

cores FRIAS, ok?   

Vamos começar? Boa produção !!! 



DESENHO 

DE CRIAÇÃO 

COM CORES

FRIAS



POSTANDO  
EM 

#fegoemcasa
• Encerramos aqui nossa aventura com o desenho de 

CRIAÇÃO, pintado com tinta somente com cores FRIAS. 

• 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


