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Composição
Já conversamos sobre composição artística, mas vamos relembrar?

A composição na arte é organizar os elementos do desenho, as linhas, pontos, objetos e cores e
os espaços vazios de maneira equilibrada. Por exemplo, o desenho deve ter um tamanho
suficiente para o tamanho da folha, mas não deve ser muito grande para que não invada a
margem do papel.

1. Desenho pequeno: quando o desenho é pequeno demais para o espaço do papel acontece
um desperdício.

2. Desenho grande: bem próximo ou tocando nas margens também não está certo, pode
sufocar a margem e não sobrará espaço para o fundo.

3. Desenho no tamanho ideal: busque sempre uma proporção ideal, deixando áreas livres em
todos os lados do desenho.



Atividade
Antes de iniciar a atividade,
vamos assistir um desenho
animado sobre a casa de
doces?



Atividade
Chegou a hora de produzir!

Dessa vez vamos desenhar juntos essa
composição, eba!

Atenção às instruções:

• Imprima a imagem de referência
para traçar as linhas guia.

• Divida a folha no meio na horizontal
e vertical.

• Após essa divisão, com a folha na
vertical divida novamente o lado
direito e o esquerdo.

• Agora faça o mesmo processo com a
folha na horizontal.

• Ao todo você terá 16 quadradinhos
com o mesmo tamanho.



Atividade
Depois de traçar as linhas na folha que
você imprimiu, é hora de repetir na
folha A3,mas dessa vez as linhas devem
ficar bem fraquinhas.

Atenção às instruções:

• Margem de 2cm em seu caderno A3.

• Divida a folha no meio na horizontal
e vertical.

• Após essa divisão, com a folha na
vertical divida novamente o lado
direito e o esquerdo.

• Agora faça o mesmo processo com a
folha na horizontal.

• Ao todo você terá 16 quadradinhos
com o mesmo tamanho.



Atividade
Preparamos um vídeo de apoio para te
auxiliar nessa primeira etapa da
atividade.

Clique no link abaixo ou na imagem
para abrir o vídeo.

https://www.youtube.com/watch?
v=KYHyz2TlB5k&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=KYHyz2TlB5k&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=KYHyz2TlB5k&feature=youtu.be


Na próxima aula iremos pintar essa composição com tinta 
acrílica!

Boa aula!


