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POSITIVO / NEGATIVO

Vamos continuar nossos trabalhos com 

imagens em positivo e negativo, 

lembrando que o espaço positivo é o que 

ocupa o objeto e o espaço negativo é o  

espaço em volta do objeto.

Antes de ir para a atividade, vamos 

conhecer um pouco sobre um famoso 

artista plástico que trabalha com imagens 

em positivo e negativo em suas obras. 

Você sabe quem é?https://br.pinterest.com/pin/476044623093675514/



Escher foi um artista gráfico holandês 

famoso por seus trabalhos com ilusão de 

óptica. Apesar de reconhecido pela 

originalidade e habilidade, ele era visto, 

pela classe artística, como intelectual 

demais e poético de menos. 

https://www.matematicaviva.pt/2013/10/a-arte-matematica-de-escher.html?m=1

Seus críticos não se interessavam muito 

pelos temas narrativos e pelo uso da 

perspectiva – justamente as qualidades 

que o fizeram tão popular. 

https://super.abril.com.br/mundo-estranho/quem-foi-m-c-escher/

Consegue observar o positivo e negativo 

no trabalho de Escher?

MAURITS CORNELIS ESCHER



MAURITS CORNELIS ESCHER

Escher partia de objetos geométricos 

para criar imagens que sempre têm a 

mesma área, e, portanto, se encaixam 

perfeitamente, como peixes ou aves.

Muito interessante, né?

https://super.abril.com.br/mundo-estranho/quem-foi-m-c-escher/

https://pt.qwe.wiki/wiki/Sky_and_Water_I



Nesta atividade você vai pintar 

uma mandala em positivo.

Na próxima página tem um 

vídeo mostrando como fiz a 

minha mandala. Vamos ver?

ATIVIDADE

Agora que já conhecemos um pouco do trabalho de Escher, vamos para a 

atividade de hoje. Faça a margem em sua folha, divida ao meio e use apenas um 

lado nesta atividade, como no modelo abaixo. Reserve a outra metade da folha 

para o exercício da próxima aula.



Assista ao vídeo abaixo e veja como fiz minha mandala.

VÍDEO DE APOIO

https://www.youtube.com/watch?v=mq015NGUwDA

https://www.youtube.com/watch?v=mq015NGUwDA
https://www.youtube.com/watch?v=mq015NGUwDA


BOM  TRABALHO

A mandala é um trabalho que fica muito bonito quando fazemos na pintura, 

né? Como ficou a sua mandala? Está com bastante detalhes?

Não se esqueça que você pode postar sua pintura usando a #fegoemcasa 

nas redes sociais.

Até a próxima aula!!

Professoras Caroline e Juliane


