
 

 

 

      ATIVIDADE ARTE – ARTES VISUAIS  
     

Nome:    Data: ___/___/202_ 

     

Unidade Escolar:   Ano: 4º 

        
Componente Curricular: ARTE/ARTES VISUAIS 

 

Objetos de conhecimento /Conteúdos: 
Processos de Criação: Criação e ressignificação em artes visuais 
Sentidos plurais  
Contextos e Práticas: Formas distintas das artes visuais tradicionais e contemporâneas, locais, regionais 
e nacionais. 
Matrizes Estéticas e Culturais: Brinquedos, brincadeiras, jogos, danças, canções e histórias de diferentes 
matrizes estéticas e culturais em diferentes épocas. 
Materialidades e Imaterialidades: Formas de expressão artística. 

 
Habilidades: 
 

 (GO-EF04AR05) Experimentar o processo de criação e ressignificação em artes visuais de modo individual,   
coletivo e colaborativo, explorando diferentes espaços da instituição escolar e da comunidade. 
(GO-EF04AR01-A) Apontar, relacionar, compreender, explorar, representar e criar, criticamente, formas 
distintas das artes visuais tradicionais e contemporâneas, locais, regionais e nacionais, desenvolvendo a 
percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar, bem como valorizar o repertório imagético do 
cotidiano individual e coletivo, fortalecendo o respeito às diferenças sociais e compreendendo-se 
enquanto sujeito atuante na sociedade. 
(GO-EF04AR24) Caracterizar e experimentar o contato direto e indireto com brinquedos, brincadeiras, 
jogos, danças, canções e histórias de distintas matrizes estéticas e culturais de diferentes épocas, 
relacionando com as experiências em artes visuais, bem como respeitando o repertório pessoal e coletivo. 
(GO-EF04AR26) Explorar diferentes tecnologias e recursos digitais, tais como: multimeios, animações, 
jogos eletrônicos, gravações em áudio e vídeo, fotografia, softwares, nos processos de criação, interação 
artística e aproximação às realidades distintas.  

 
 
 
 

ATIVIDADE 21 
 
 

 

Olá, estudante! Tudo bem? 
 

Os Jogos Eletrônicos são ótimos recursos para as férias e para o tempo livre com os familiares. 

Eles surgiram de forma bastante simples, sem cor e sem som, em 1971 com o fliperama e se 

chamava Computer Space.



 

 

 

                           

                                Fonte: https://www.google.com/search?q=jogos+eletronicos&rlz Acesso em: 30/10/2021 

     Os Jogos Eletrônicos podem ter benefícios e malefícios para a nossa saúde física e mental. 

Eles devem ser jogados, com moderação, tanto individualmente quanto em grupo.  

Atividade: 

01. Escreva, com a ajuda de seus familiares, dois pontos positivos e dois pontos negativos em 

relação aos Jogos Eletrônicos: 

Positivos: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Negativos: 

______________________________________________________________________________           

______________________________________________________________________________   

 

02. Pergunte a seus familiares qual foi o primeiro jogo preferido e em que aparelho eles 

jogavam? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Os personagens de desenho animado e dos Jogos Eletrônicos são cheios de emoções e para isso 

eles podem ter expressões faciais diversas de acordo com a situação da história. 

Assista ao vídeo, de expressões, no link abaixo: 

                 Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=pzc2ennU6ew Acesso em: 09/10/2021 

https://www.google.com/search?q=jogos+eletronicos&rlz
https://www.youtube.com/watch?v=pzc2ennU6ew


 

 

            
 
                                      Fonte: https://www.google.com/search?q=angry+birds+expressoes&tbm Acesso em: 30/10/2021 
 

03. Observe os personagens acima e marque abaixo as expressões que você acha adequada 

para eles, pode marcar quantas achar necessário: 

 

(     ) Raiva                                                (     ) Tristeza                                         (     ) Surpresa                                  

(     ) Espanto                                           (     ) Choro                                            (     ) Dúvida                          

(     ) Medo                                               (     )  Alegria                                         (     ) Sono 

 

04. Essas expressões acima são próprias de animais? O que muda na expressão de cada um 
deles? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

No vídeo abaixo você vai ter a oportunidade de ver a confecção de dedoches de papel.  
 
Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=LX35mMazR8g Acesso em: 10/10/2021 

 

05. Agora faça o seu próprio dedoche e pode ser com os personagens que você já criou. Não 

esqueça de acrescentar expressões faciais. Vai ficar show para brincar de teatrinho!  

 
Você vai precisar de: papel branco ou colorido, lápis de cor, canetinha (se tiver) cola e tesoura. 
 

 
Os personagens criados por você podem servir para interagir com os colegas na escola ou 
até mesmo com seus familiares em casa.  
 

 

https://www.google.com/search?q=angry+birds+expressoes&tbm
https://www.youtube.com/watch?v=LX35mMazR8g


 

 

 
06. Agora, com os recursos do desenho, crie um personagem rindo e outro chorando.  

Se você quiser pode pesquisar neste site:  
Fonte: https://www.google.com/search?q=desenhos+com+express%C3%B5es+rindo+e+chorando&rlz= 

Acesso em: 01/04/2022 

 

  

 

https://www.google.com/search?q=desenhos+com+express%C3%B5es+rindo+e+chorando&rlz=

