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UNIDADE TEMÁTICA: Texturas, cores e sensações. 
 
 
Produção artística 01 – tabela com representação de texturas. 
 

 Produzir uma tabela esquematizada com oito retângulos (as 
dimensões e os formatos serão produzidos juntos com o professor); 
 

 Preencher cada espaço dos retângulos com formas de representação 
de texturas diferentes; 

 
 Seguir os exemplos do seu professor para dar seguimento a 

atividade. 
 
Materiais: lápis grafite e régua.                      Valor: 3,0. 
 
 
Produção artística 02 - Desenho de personagem, plano de fundo e 
aplicação de representação de texturas nas superfícies das imagens. 
 

 Fazer um desenho de um personagem humano, um ambiente como 
plano de fundo (parede e chão ou rio e montanha) e objetos que 
complementem esse ambiente; 

 
 Preencher as superfícies das imagens com suas devidas 

representações de texturas (Exemplos: rugosa, áspera, granulada, 
macia, ...); 
 

 Contornar com caneta esferográfica de cor preta e pintar com lápis de 
cor; 

 
 
 

 
 Observar e seguir os exemplos do seu professor. 

 
Materiais: lápis grafite, caneta esferográfica de cor preta e lápis de cor. 
 
Valor: 3,0. 
 
 
Produção artística 03 – Pintura textualizada. 
 

 Seguindo o exemplo do estilo de pintura de Van Gogh, produzir uma 
representação de paisagem e aplicar uma pintura tracejada, usando 
tom e sobretom; 

 
 A obra será pintada tracejada e não contornada; 

 
 Usar tons leves, médios e fortes no tracejo. 

 
Observação: ver exemplos com o professor e no livro (Cap. 05) 
 
Materiais: lápis grafite e lápis de cor. 
 
Valor: 3,0. 
 
 
 
   
 
Observação 01: o professor vai avaliar cada atividade de acordo com a 
sua conclusão. Por exemplo: para cada conclusão de atividade, na outra 
aula será a avaliação da mesma. 
 
Observação 02: Será somado mais 1 (um) ponto pelos exercícios no 
livro para a composição da média da etapa. 
 
 


