ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL ALBERTO BORDIN
PROFESSORA: ANDRÉIA LOPES SUTIL
ATIVIDADES COMPLEMENTARES
6º ANO 
MATÉRIA: ARTES
ATIVIDADE 1: 
ESTUDO DAS CORES:
	QUAIS AS CORES QUENTES, FRIAS, NEUTRAS, PRIMÁRIAS, SECUNDÁRIAS, TERCIÁRIAS? RESPONDER AS QUESTÕES (CONTEÚDO NO CADERNO).

DESENHE UM DESENHO NO CADERNO COM AS CORES NEUTRAS E UM DESENHO COM AS CORES FRIAS.

ATIVIDADE 2:
PONTILHISMO:
	PESQUISAR DESENHO COM PONTILHISMO E OBSERVAR. CRIAR UM DESENHO COM A TÉCNICA DO PONTILHISMO.

DISCO DE NEWTON: 
	VAMOS CONFECCIONAR O DISCO DE ISAAC NEWTON? VAMOS UTILIZAR AS CORES: VERMELHA, LARANJA, AMARELO, VERDE, AZUL, ANIL E VIOLETA. UM CD OU O COMPASSO EM UMA CARTOLINA FORMAR UM CÍRCULO, DIVIDI-LO EM SETE PARTES, PINTAR BEM FORTE CADA PARTE COM UMA COR CITADA ACIMA. (EXEMPLO ABAIXO).

Para a construção do disco de Newton, vamos precisar de:
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	Régua;

Compasso (ou CD para usar como molde);
Lápis de cor ou giz de cera;
Cartolina branca;
Caneta ou lápis comum.

  
Como fazer?
Utilizando o compasso (ou o CD como molde) desenhe um círculo no papel cartão com, aproximadamente, 15 cm de diâmetro.
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Com o auxílio de uma régua, divida o círculo em sete partes, aproximadamente iguais, e colora cada uma delas com uma das sete cores do arco-íris (vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta).
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Insira a caneta (ou lápis) no centro do círculo, de modo que ele fique firmemente encaixado, conforme a figura.
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Agora coloque a parte livre da caneta (ou lápis) entre as mãos, faça o dispositivo girar rapidamente e observe o que acontece com as cores.
 
Saiba mais…
A luz branca que vem do Sol ou de uma lâmpada acesa é composta por sete faixas de cores que variam do vermelho e o violeta. Pelo fato de o Sol emitir esse tipo de luz em abundância, o nosso olho é capaz de perceber essas cores com bastante distinção. São elas: vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta.
Isaac Newton foi quem descobriu esse espectro de luz visível, quando utilizou um prisma triangular (tipo uma pirâmide de vidro) para decompor a luz branca.

VOCÊS VÃO SE DIVERTIR MUITO COM ESSA ATIVIDADE.


BOM TRABALHO!

