
 

 

ATIVIDADE ARTE – ARTES VISUAIS  
Nome:    Data: ___/___/2020  

Unidade Escolar:    Ano: 2º  

Componente Curricular: ARTE/ARTES VISUAIS  

Objeto do Conhecimento: Elementos das Linguagens: Elementos constitutivos das artes visuais. 

Formas distintas das artes visuais tradicionais e contemporâneas locais, regionais e nacionais.  

Habilidades: 

 (GO-EF02AR02-B) Conhecer os elementos constitutivos das artes visuais: o ponto, a linha, a 

forma, a cor, o espaço, os planos, a textura, explorando diferentes suportes, ferramentas 

materiais e técnicas tradicionais e alternativas, como componentes fundamentais para a 

composição, expressão e poética artística. 

 

ATIVIDADE 003 

CORES e FORMAS  

As cores são muito importantes para a Arte e para a vida! Nós já aprendemos sobre as cores primárias 

(amarelo, vermelho e azul) que são consideradas cores puras. Agora vamos aprender sobre as cores 

secundárias (verde, laranja e roxo). Quando juntamos as cores primárias com as secundárias surgem 

outras. Veja:  

               

Fonte: https://br.pinterest.com/pin/746401338212040809/ Acesso em: 08/02/2021 

https://br.pinterest.com/pin/746401338212040809/
https://br.pinterest.com/pin/746401338212040809/


 

 

 1 – Usar as cores secundárias para colorir o desenho:  

           

Fonte: https://colorindo.org/desenhos-abstratos/ Acesso em: 08/02/2021  

2 – Vamos aprender a fazer um móbile com formas geométricas? O móbile é uma estrutura dotada 

de movimento criado pelo artista Alexander Calder em 1932. Modelo:  

  
Fonte: https://br.pinterest.com/pin/307159637078242141/ Acesso em: 08/02/2021  
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               Você vai precisar dos seguintes materiais:  

2 palitos de picolé ou 2 varetas, ou, ainda, duas varetas de bambu. Você poderá procurar em casa 

outras possibilidades...  

Linha (de crochê, linha de costura etc.). Poderá usar qualquer linha que seja resistente e que tiver em 

casa!  

Folhas de papel colorido a sua escolha, ou qualquer papel com cor e estampa que tiver em casa!  

1 Tesoura sem ponta,  

1 cola,  

Fita crepe.  

   Como fazer:  

a) Desenhe duas vezes cada uma das formas geométricas nas folhas de papel que tiver. O legal 

é que use a criatividade nas cores, estampas diferentes. Sugestão: Poderá usar materiais como 

lápis de cor, giz de cera, canetinhas para colorir os papéis que tiver! Depois recorte nas 

seguintes formas:  

    

  

  

  

b) Dobre cada uma das figuras ao meio, passe cola no vinco colando conforme exemplo:  

  

  

  

  



 

 

  

(Fonte:  arquivo pessoal da autora)  

  

c) Agora pegue as varetas, cruze-as e amarre ao centro. Lembre-se de deixar uma ponta 

sobrando para cima e de amarrar o móbile.  

d) Faça 4 fileirinhas colando 5 figuras geométricas. Lembre-se de deixar linha sobrando para 

amarrar as pontinhas nas varetas.  

e) Amarre as fileirinhas nas varetas. E está pronto seu móbile!!! Você poderá dependurar no seu 

quarto ou em qualquer ambiente da casa.  

   

Sobre as imagens e os artistas:  

Fonte: https://acrilex.com.br/portfolio-item/gustavo-rosa/ Acesso em: 08/02/2021 

Fonte: http://www.calder.org/ Acesso em: 08/02/2021 

Sobre os elementos da linguagem visual:  

Fonte: https://pointdaarte.webnode.com.br/news/os-elementos-da-linguagem-visual1/  

 Fonte: http://grupoevolucao.com.br/livro/Old/elementos_bsicos_da_linguagem_visual.html 

Acesso em: 08/02/2021  

Fonte: https://www.institutonetclaroembratel.org.br/educacao/para-ensinar/planos-de-aula/a-

vida-tema-cor-que-a-gente-pinta/ Acesso em: 08/02/2021 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=NT5zca91pWc Acesso em: 08/02/2021 

  

    

https://acrilex.com.br/portfolio
https://acrilex.com.br/portfolio-item/gustavo-rosa/
https://acrilex.com.br/portfolio-item/gustavo-rosa/
https://acrilex.com.br/portfolio-item/gustavo-rosa/
https://acrilex.com.br/portfolio-item/gustavo-rosa/
https://acrilex.com.br/portfolio-item/gustavo-rosa/
http://www.calder.org/
http://www.calder.org/
https://pointdaarte.webnode.com.br/news/os
https://pointdaarte.webnode.com.br/news/os-elementos-da-linguagem-visual1/
https://pointdaarte.webnode.com.br/news/os-elementos-da-linguagem-visual1/
https://pointdaarte.webnode.com.br/news/os-elementos-da-linguagem-visual1/
https://pointdaarte.webnode.com.br/news/os-elementos-da-linguagem-visual1/
https://pointdaarte.webnode.com.br/news/os-elementos-da-linguagem-visual1/
https://pointdaarte.webnode.com.br/news/os-elementos-da-linguagem-visual1/
https://pointdaarte.webnode.com.br/news/os-elementos-da-linguagem-visual1/
https://pointdaarte.webnode.com.br/news/os-elementos-da-linguagem-visual1/
https://pointdaarte.webnode.com.br/news/os-elementos-da-linguagem-visual1/
http://grupoevolucao.com.br/livro/Old/elementos_bsicos_da_linguagem_visual.html
http://grupoevolucao.com.br/livro/Old/elementos_bsicos_da_linguagem_visual.html
http://grupoevolucao.com.br/livro/Old/elementos_bsicos_da_linguagem_visual.html
https://www.institutonetclaroembratel.org.br/educacao/para-ensinar/planos-de-aula/a-vida-tem-a-cor-que-a-gente-pinta/
https://www.institutonetclaroembratel.org.br/educacao/para-ensinar/planos-de-aula/a-vida-tem-a-cor-que-a-gente-pinta/
https://www.institutonetclaroembratel.org.br/educacao/para-ensinar/planos-de-aula/a-vida-tem-a-cor-que-a-gente-pinta/
https://www.institutonetclaroembratel.org.br/educacao/para-ensinar/planos-de-aula/a-vida-tem-a-cor-que-a-gente-pinta/
https://www.institutonetclaroembratel.org.br/educacao/para-ensinar/planos-de-aula/a-vida-tem-a-cor-que-a-gente-pinta/
https://www.institutonetclaroembratel.org.br/educacao/para-ensinar/planos-de-aula/a-vida-tem-a-cor-que-a-gente-pinta/
https://www.institutonetclaroembratel.org.br/educacao/para-ensinar/planos-de-aula/a-vida-tem-a-cor-que-a-gente-pinta/
https://www.institutonetclaroembratel.org.br/educacao/para-ensinar/planos-de-aula/a-vida-tem-a-cor-que-a-gente-pinta/
https://www.institutonetclaroembratel.org.br/educacao/para-ensinar/planos-de-aula/a-vida-tem-a-cor-que-a-gente-pinta/
https://www.institutonetclaroembratel.org.br/educacao/para-ensinar/planos-de-aula/a-vida-tem-a-cor-que-a-gente-pinta/
https://www.institutonetclaroembratel.org.br/educacao/para-ensinar/planos-de-aula/a-vida-tem-a-cor-que-a-gente-pinta/
https://www.institutonetclaroembratel.org.br/educacao/para-ensinar/planos-de-aula/a-vida-tem-a-cor-que-a-gente-pinta/
https://www.institutonetclaroembratel.org.br/educacao/para-ensinar/planos-de-aula/a-vida-tem-a-cor-que-a-gente-pinta/
https://www.institutonetclaroembratel.org.br/educacao/para-ensinar/planos-de-aula/a-vida-tem-a-cor-que-a-gente-pinta/
https://www.institutonetclaroembratel.org.br/educacao/para-ensinar/planos-de-aula/a-vida-tem-a-cor-que-a-gente-pinta/
https://www.institutonetclaroembratel.org.br/educacao/para-ensinar/planos-de-aula/a-vida-tem-a-cor-que-a-gente-pinta/
https://www.institutonetclaroembratel.org.br/educacao/para-ensinar/planos-de-aula/a-vida-tem-a-cor-que-a-gente-pinta/
https://www.institutonetclaroembratel.org.br/educacao/para-ensinar/planos-de-aula/a-vida-tem-a-cor-que-a-gente-pinta/
https://www.institutonetclaroembratel.org.br/educacao/para-ensinar/planos-de-aula/a-vida-tem-a-cor-que-a-gente-pinta/
https://www.institutonetclaroembratel.org.br/educacao/para-ensinar/planos-de-aula/a-vida-tem-a-cor-que-a-gente-pinta/
https://www.institutonetclaroembratel.org.br/educacao/para-ensinar/planos-de-aula/a-vida-tem-a-cor-que-a-gente-pinta/
https://www.institutonetclaroembratel.org.br/educacao/para-ensinar/planos-de-aula/a-vida-tem-a-cor-que-a-gente-pinta/
https://www.institutonetclaroembratel.org.br/educacao/para-ensinar/planos-de-aula/a-vida-tem-a-cor-que-a-gente-pinta/
https://www.institutonetclaroembratel.org.br/educacao/para-ensinar/planos-de-aula/a-vida-tem-a-cor-que-a-gente-pinta/
https://www.youtube.com/watch?v=NT5zca91pWc
https://www.youtube.com/watch?v=NT5zca91pWc

