
 

 

ATIVIDADE ARTE – ARTES VISUAIS  

Nome:    Data: _____/____/_______  

Unidade Escolar:    Ano: 5º  

Componente Curricular: ARTE/ARTES VISUAIS  

Objetos de Conhecimento/Conteúdos:   
Processos de Criação: Criação e ressignificação em artes visuais 
Sentidos plurais.   

Habilidades: 

(GO-EF05AR05) 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-EF05AR06) Dialogar sobre a sua criação e as dos colegas para alcançar sentidos plurais, bem 
como ampliar seu repertório imagético e inventivo, explorando diferentes espaços da instituição 
escolar e da comunidade, dando sentido aos contextos afetivos e sociais de modo individual, 
coletivo e colaborativo.   

ATIVIDADE 022  

Olá, estudante! 

Você gosta de viver na natureza? A sua escola tem espaço verde? O lixo é jogado no local adequado? 

Se quisermos que as próximas gerações tenham um planeta com recursos naturais melhores 

precisamos cuidar dele agora, não poluindo o ar, nem o solo e muito menos as águas.  

Quem não gosta de uma água limpinha para beber e passar as férias brincando em um rio com 

águas claras e com peixes? Então temos que cuidar. Lugar de lixo é na lixeira ou enviado para a 

reciclagem.   

 

Se cuidamos dos rios próximos, eles não vão levar lixo para os oceanos. 

Assista sobre os oceanos: 

Fonte: https://www.youtube.com/embed/5P4XiiLK-ZE Acesso em: 16/04/2022  

Questões: 

01. Qual a sua opinião sobre o lixo jogado nos rios? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

https://www.youtube.com/embed/5P4XiiLK-ZE


 

 

Alguns artistas criam suas obras inspirados nos animais aquáticos, observe: 

                                 Imagem 1                                                                         Imagem 2 

          

       Tartaruga - Antônio Poteiro - Pintura                         Tartaruga - Alessandra Teles – Escultura 

Fonte: https://www.google.com/search?q=tartarugas+e+peixes+de+ant%C3%B4nio+poteiro+obras Acesso em: 18/04/2022 

Fonte: https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enBR928BR928&source=univ&tbm=isch&q=obras+de+alessandra+teles&fir 

Acesso em:18/04/2022 

02. Responda de acordo com as obras acima: 

A) Tema da imagem 1 e 2: _____________________________________________________________ 

B) Artista da imagem 1:_______________________________________________________________ 

C) Artista da imagem 2: _______________________________________________________________ 

D) Técnica da obra da imagem 1: _______________________________________________________ 

E) Técnica da obra da imagem 2: _______________________________________________________ 

 

03. Assista ao vídeo abaixo para saber melhor sobre sustentabilidade:  

Fonte: https://youtu.be/jwk_obrFeOY Acesso em: 17/04/2022  

04. Pinte o quadro de acordo com as cores pedidas: 

• Quentes, nos dão a sensação de calor.  

VERMELHO LARANJA AMARELO 

 

• Frias, transmitem a sensação de frescor.  

AZUL       VERDE 

 

       ROXO 

 

 

https://www.google.com/search?q=tartarugas+e+peixes+de+ant%C3%B4nio+poteiro+obras
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enBR928BR928&source=univ&tbm=isch&q=obras+de+alessandra+teles&fir
https://youtu.be/jwk_obrFeOY


 

 

05. Observe a classificação das cores acima e desenhe, no espaço abaixo, o que tem na natureza com 

cores quentes e frias: 

 

CORES QUENTES CORES FRIAS 



 

 

                                   Imagem 3                                                                           Imagem 4 

 

Fonte: https://www.google.com/search?q=artista+pl%C3%A1stica+goiana+alessandra+teles&rlz Acesso em: 17/04/2022 

 

06. Pesquise imagens de animais aquáticos que você gosta, neste site ou que quiser 

https://www.google.com/search?q=animais+aquaticos&rlz  (Acesso em: 19/04/2022) e desenhe no 

espaço abaixo. Se preferir, você pode fazer um trabalho diferente, com lixa de parede, desenhando 

com giz de cera colorido e pintando forte o animal escolhido com cores quentes e o fundo com cores 

frias. O resultado na textura da lixa fica muito bom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?q=artista+pl%C3%A1stica+goiana+alessandra+teles&rlz
https://www.google.com/search?q=animais+aquaticos&rlz


 

 

Leia o texto abaixo sobre a artista Alessandra Teles e observe as palavras em negrito: 

     O curador e produtor cultural Antônio da Mata descreve suas criações: ''Sua obra não nos permite 

somente compreender o seu contexto histórico, o ambiente com qual dialoga, mas vê-la conversando 

consigo, recriando a existência de alguém como uma autonomia harmônica com uma relação de 

intimidade com a natureza, em um tempo de memória que seleciona e celebra uma espécie de idílio 

com os animais e o grafismo dos povos ancestrais indígenas, dando a dimensão de que vida transcorre 

no ambiente de necessidades básicas e que a relação com o tempo do trabalho é outra, o resultado é 

de satisfação.'' Possui longo currículo com exposições em museus, galerias e salões de arte no Brasil e 

em diversos países como Polônia, Estados Unidos, França, Chile e Bélgica. Ganhadora de prêmios como 

Menções Honrosas na UFG e no IV Concurso Universitário de Artes Plásticas do Centro-Oeste e 

Comenda Professor ''Colemar Natal e Silva'' da Assembleia Administrativa do Estado de Goiás. 

Fonte: https://mapagoiano.cultura.go.gov.br/agente/6770/ Acesso em: 17/04/2022 

07. Preencha o diagrama abaixo com as palavras do texto que estão em negrito: 

 (Os números se referem a quantidade de letras que tem em cada palavra.)  

                 

                 

                  

                 

                   

        -          

                  

    -                 

                   

                   

 S  U  S  T  E         N  T A  B  I L  I D A D E 

                    

                     

   11   9   7         

                  

   

                                                 8                                      14                   10           9 

https://mapagoiano.cultura.go.gov.br/agente/6770/

