
 

ATIVIDADE ARTE – ARTES VISUAIS  

Nome:  
  

 Data: ___/___/2020  
  

Unidade Escolar: 
 

 Ano: 4º  

Componente Curricular: ARTE/ARTES VISUAIS  

Objetos de Conhecimento /Conteúdos:  
Contextos e práticas  
Formas distintas das artes visuais tradicionais e contemporâneas, locais, regionais e nacionais.  

Habilidades:  

(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.  

ATIVIDADE 014 

  

 

OLÁ, ESTUDANTES! 

 

Você já observou nos livros literários que além do autor da obra tem também o ilustrador? 

Vamos continuar nosso estudo e conhecer um pouco mais sobre isso? 

O(a) ilustrador(a) é quem produz ilustrações, elementos gráficos, identidades visuais de marcas, 

storyboards, concepts de cenários, personagens, realiza pintura digital de imagens, ilustração 

vetorial, animação 2d, materiais para aulas EAD, fotomontagens, entre outras atividades que 

envolvam desenho, para uma empresa ... 

 

  https://www.google.com/search?q=ilustrador&rlz=1C1GCEA/    Acesso em: 05/09/2020  

 

 

 

 

https://www.google.com/search?q=ilustrador&rlz=1C1GCEA/
https://www.google.com/search?q=ilustrador&rlz=1C1GCEA/


 

POLLY DUARTE  

ESCRITORA E ILUSTRADORA 

 

 
Imagem 1 

Fonte: https://www.aredacao.com.br/cultura/129794/ilustradora-polly-duarte/ Acesso em: 02/09/2020 

 

 

 

 
Imagem 2 

Fonte: https://www.aredacao.com.br/cultura/129794/ilustradora-polly-duarte/  Acesso em: 02/09/2020 
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“Existe o desenho de cada um. Nele cada pessoa expressa sua identidade, assim como os poetas!  

O lindo disso é a DIVERSIDADE!”  

 

Quando a artista goiana Polly Duarte diz que o lindo do desenho é a diversidade ela está dizendo 

que o importante é que cada um crie o seu estilo próprio de desenhar. 

 

01. Que material de desenho você acha que ela usou na imagem 2?  

_______________________________________________________________________________  

  

02. Qual é o tipo de desenho que você gosta de fazer?  

_______________________________________________________________________________  

  

03. Você consegue respeitar e aceitar os desenhos dos outros? Explique.  

_______________________________________________________________________________  

  

04. Para você qual é a importância da ilustração numa história?  

_______________________________________________________________________________ 

  

“A viagem pela imaginação é feita por pessoas apaixonadas pela arte de desenhar histórias, 

criando personagens, cenários e colorindo.”  

  

Legal né? É o que propõe a designer, ilustradora, escritora de livros infantis e palestrante, Polly 

Duarte.  

  

05. No texto acima designer está em negrito e sublinhada. Pesquise o significado dessa palavra 

e escreva abaixo.  

_______________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________  

  

  



 

06. A ilustradora Polly Duarte é uma profissional da área das artes plásticas. Você conhece 

alguém que é profissional das artes (música, dança, teatro, circo ou outro)? Se não conhece 

pergunte quem mora com você, escreva o nome da pessoa e a arte que ela faz e comente.  

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________  

 

 

Que tal todos os dias você criar um desenho novo? Pode ser de criação, de observação ou até 

mesmo de memória de alguma coisa que já te aconteceu.  

 

 
IMAGEM 3 

Fonte: https://www.aredacao.com.br/cultura/3986/programe-se-para-o-dia-das-criancas/    Acesso em: 02/09/2020 
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07. Hoje, no quadro a seguir, você vai ter a oportunidade de desenhar ou usar colagens observando a 

imagem 3, pode ser um animal de estimação ou outro que você goste muito.  

Capriche, mas não copie.  

 


