
 

 

  

ATIVIDADE ARTE – ARTES VISUAIS 

Nome:      Data: ___/___/2020   

Unidade Escolar:      Ano: 5º   

Componente Curricular: ARTE/ARTES VISUAIS   

Objetos de Conhecimento/Conteúdos: 

Contextos e Práticas: Formas distintas das artes visuais tradicionais e contemporâneas locais, 
regionais e nacionais  
Materialidades e Imaterialidades: Tecnologias e recursos digitais Arte e Web.  

Habilidades:   

(GO-EF05AR01-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, assim como valorizar o 
repertório imagético do cotidiano individual e coletivo de forma sensível.  
(GO-EF05AR26) Explorar diferentes tecnologias e recursos digitais, tais como: multimeios, 
animações, jogos eletrônicos, gravações em áudio e vídeo, fotografia, softwares, nos processos de 
criação e interação artística, estabelecendo relações e diálogos contextualizados, aproximando 
realidades distintas.  
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Olá, estudante! Tudo bem com você? 

Só para relembrar, na atividade anterior trabalhamos com fotografias utilizando cores quentes 

e frias, certo? 

Agora que tal fazer fotos divertidas com perspectiva? 

 

 

 

 



 

 

  

 
IMAGEM 1  

PERSPECTIVA  

Fonte: https://www.clubedafotografia.com/images/stories/foto_perspectiva_06.webp / Acesso em: 

30/11/2020  

Observe a imagem 1, nela podemos ver a diferença entre o que está perto e o que está longe. 

As pessoas que estão na foto fazem uma brincadeira como se estivessem segurando com 

facilidade um carro pesado.  

 
IMAGEM 2  

Fonte:https://i2.wp.com/www.blogolhaopassarinho.com.br/wp-content/uploads/2018/12/praca-liberdade-

marcelo-alves.jpg?zoom=1.25&w=640&ssl=1 /acesso em 30/11/2020 

A perspectiva é uma poderosa ferramenta de composição fotográfica que, se usada 

corretamente, pode trazer resultados incríveis para o seu trabalho. Vale lembrar que a 

composição fotográfica consiste em organizar os elementos em cena de forma a obter uma 

fotografia equilibrada, harmoniosa e esteticamente agradável.  

Fonte: https://www.blogolhaopassarinho.com.br/perspectiva-composicao-fotografica/ Acesso em: 30/11/2020  
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01. Olhe ao seu redor e tente achar um objeto que possa tirar uma foto como na imagem 1. Boa 

foto! Depois você pode imprimi-la e colar no espaço abaixo: 

 

02. Agora, observando as linhas da imagem 2 que vão até a casa, você pode tirar ideias observando 

a sua casa, pode ser do corredor, teto ou o que a sua imaginação sugerir. Capriche! Depois 

imprima a que mais gostou e cole-a no espaço abaixo: 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

03. Sugestão para melhorar a sua observação:  

Se você tiver livros e revistas em casa veja as fotos e tente observar a diferença de tamanho do 

que está perto e o que está lá longe. Pode ser também nas fotografias de sua família, de passeios 

e viagens. 

 Esse vídeo também vai te ajudar a observar o que está perto e longe em uma imagem.  

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=gTJ0uAl9dOk Acesso em: 06/12/2020  
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