
 

 

ATIVIDADE ARTE – ARTES VISUAIS  

Nome:    Data: ___/___/2020  

Unidade Escolar:    Ano: 4º  

Componente Curricular: ARTE/ARTES VISUAIS  

Objeto de Conhecimento/Conteúdo:   
Elementos das Linguagens: Elementos constitutivos das artes visuais  

Habilidades:   

(GO-EF04AR02-A) Explorar, reconhecer e produzir criativamente os elementos constitutivos das 
artes visuais, tais como: o ponto, a linha, a forma, a cor, o espaço, o movimento, a textura, os planos, 
a perspectiva, como componentes fundamentais para a composição e a criação artística em 
contextos variados e significativos, utilizando diferentes suportes e ferramentas. 
 

  

ATIVIDADE 001 

    LEIA:   

     Ponto. Você sabe o que é o ponto? 

É o elemento mais simples da comunicação visual.   

Dentro da comunicação visual, o ponto é um indicador de espaço na superfície. Numa composição os 

pontos se ligam uns aos outros, "desenhando" uma forma, criando uma determinada configuração 

visual, um desenho.  Resulta por exemplo do primeiro contato do lápis com o papel.  

  

  

                            
                      Figura 1                                                     Figura 2  

Figura 1 http://wwwcgavanessagomes.blogspot.com/2011/01/elemenos-da-linguagem-visual.html (acesso 27/03/2020)  
Figura 2 http://outside-the--box.blogspot.com/2014/03/proposta-de-trabalho-i-elementos.html (acesso 27/03/2020)  
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Você observou nas figuras 1 e 2 que os pontos podem ser bem pequenos ou grandes, coloridos ou 

não, longe ou bem pertinho, às vezes amontoados... e podem formar uma figura ou imagem, depende 

de como estarão colocados no papel. Veja alguns exemplos!  

  

Figura 3 Fonte: 

http://miartess.blogspot.com/2009/03/aula-3-elementos-basicos-da-linguagem.html (acesso 27/03/2020)  

 

  

  

Figura 4  
Fonte: http://oaprendizearte.blogspot.com/2009/03/aula-3-elementos-basicos-da-linguagem.html (acesso 27/03/2020)  

  

   

  

Figura 5    
Fonte: 

http://diariodasartesufes.blogspot.com/2009/04/composicao-com-pontos_7632.html (acesso 23/03/2020)  
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ATIVIDADE 1  

A) Descreva quais imagens e cores você consegue identificar:  

Figura 3  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Figura 4  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Figura 5  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

B) No espaço a baixo, crie um desenho usando pontos. Você pode usar lápis de cor, canetinha 

hidrocor! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

C) Para essa atividade você pode pedir ajuda para um irmão maior que você ou para seus pais.  

Mas se tentar vai conseguir...   

Você vai elaborar uma figura usando recorte e colagem.   

- Pegue pedaços de papeis coloridos, papel de presente, ou pinte algumas folhas de caderno   

(pode ser de um caderno velho que não use mais na escola...);   

- Use uma tesoura sem ponta para recortar muitas bolinhas (círculos) de vários tamanhos e 

cores diferentes;   

- Agora pegue uma cola e comece a montar a sua colagem no espaço a baixo (lembre-se de 

usar pouca cola);  

Já sabe o que vai fazer?   

Então mãos à obra! Monte uma paisagem, ou uma figura de um objeto, uma árvore, flores, 

carro, ou qualquer coisa que para você tenha um significado. 

Terminou a atividade de recorte e colagem?  Conseguiu desenhar usando só pontos e 

bolinhas!   

Então agora escolha um objeto do seu quarto, observe bem os detalhes, as linhas... e depois 

faça o desenho somente com PONTOS, usando o lápis preto.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


