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SEMANA DE 20 A 24 DE SETEMBRO 

 

 

 

AULA 1  

 
Material 

 Papel, lápis de escrever, lápis de cor, giz de cera, canetinhas, aquarela e tinta guache - 

o material que você tiver em casa. 

 
Aula 

Desenvolvimento da aula: 

  A tela reproduzida abaixo pertence a um gênero das Artes Visuais, chamado 

Marinha, e foi feita pelo artista japonês Katsushika Hokusai. Quando estudamos as 

Artes Visuais, vemos que elas se dividem em diversos gêneros, como a Marinha, a 

Natureza-Morta, o Retrato e a Paisagem.     

Gênero: cada uma das categorias em que são classificadas

as obras de arte segundo o estilo e a técnica.

 

 Marinha é um gênero das Artes Visuais que retrata o mar, as praias, os navios e 

esse gênero pode ser representado em desenhos, pinturas, gravuras e até em 

imagens em baixo-relevo. 
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*Barco Fenício - Baixo-relevo em pedra.  

 

*Joaquin Sorolla –Menina na praia, óleo sobre tela. 

 

No gênero Marinha, podem aparecer pessoas, mas o tema principal é o mar. 

Nesse gênero de pintura, os artistas trabalham a representação do céu e do mar 

usando várias tonalidades de uma cor. 

Observe os diferentes tons de azul nesta tela do pintor brasileiro Benedito 

Calixto. 

 

*Forte do Itapema e Outeirinho, óleo sobre tela. 

 

Na tela a seguir, Tarsila do Amaral, também artista brasileira, usou cores 

secundárias, como o verde e o azul-arroxeado, e cores complementares, como o rosa, 

que é uma gradação do vermelho, para deixar mais harmoniosa sua representação de 

um porto. 
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*Porto, óleo sobre tela. 

 

 Você já esteve em algum lugar parecido com os representados nas imagens 

anteriores? Onde fica? 

 Observe, agora, a reprodução de uma marinha, criada pelo pintor holandês 

Vincent Van Gogh. O que você sente ao observar essa imagem? 

 

*Barcos de pesca na praia de Saintes-Maries, aquarela e nanquim sobre papel. 

  

Agora, mãos à obra: 

Pesquise e escolha uma fotografia ou uma tela de uma paisagem marítima com 

esse tema: MARINHA. Caso você ou sua família tenham alguma fotografia com esse 

tema, você também pode utilizá-la. 

Use uma folha de papel. Observe o espaço que você tem e planeje quais 

elementos vai distribuir nele e quais cores você vai usar. Lembre-se de que, em uma 

marinha, devem predominar as cores relativas ao mar. 

Use o material que você tiver em casa, como canetinha, giz de cera, lápis de cor, 

aquarela ou tinta guache, para pintar o seu trabalho. Se você quiser, pode fazer, 

também, uma colagem, tirando de revistas os tons que vai precisar. 

Depois que a sua obra estiver pronta, escreva um nome para ela na parte de trás 

do seu trabalho. 

Bom trabalho! 

Tarefa 
de

 

 Concluir a atividade proposta. 

 


