
 

  

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

Unidade Escolar:    Ano: 2º  

Componente Curricular: ARTE/ARTES VISUAIS  

Objetos de Conhecimento/Conteúdos:   

Processos de Criação:   

Relação entre os processos de criação e produção entre as diversas linguagens artísticas.  

Contextos e Práticas:  

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

Habilidades:  

 

(GO-EF02AR23) Reconhecer e experimentar, em projetos temáticos, as possibilidades de relacionar 
os processos de criação com a produção entre as diversas linguagens artísticas, respeitando os seus 
contextos pessoais, sociais e culturais.  
 
(GO-EF02AR01-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 e valorizar o repertório 

imagético do cotidiano individual e coletivo, fortalecendo as noções de alteridade, reconhecimento 

e respeito à diversidade.  

   

ATIVIDADE 015   

  

Olá, estudantes!  

Você já sabe que as obras de arte podem ser apreciadas de várias formas. Lembra-se das atividades 

anteriores em que aprendemos sobre gravura e escultura? Nesta atividade vamos aprender sobre 

pintura, que é a arte em que o artista expressa suas emoções e momentos da vida por meio de imagens. 

É importante observar as cores usadas, perceber os movimentos das pinceladas, a textura da tinta (se é 

grossa ou bem diluída), como as formas e as figuras foram divididas e completadas nos espaços, os temas 

preferidos. Ele pode utilizar tintas, lápis, canetas, pincéis, espátulas e diversos outros materiais 

alternativos para representar o mundo como veem. Os pintores aprendem a representar o mundo: ao 

observá-lo, ao refletir sobre ele e ao produzir imagens por meio de movimentos das mãos ao brincar 

com as cores, texturas e formas ao utilizar o espaço e os limites dos suportes. Os suportes podem ser 

bem variados: telas, papéis, paredes, madeiras, azulejos, etc.  

  



 

  

  

01. O que é uma pintura?   

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

02. O que os artistas querem representar nas pinturas?   

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

03. Que material eles utilizam?  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

04. Você já viu uma pintura? Onde?  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Observe a imagem abaixo:  

  
Imagem 1  

‘’O Farol’’ / 1915 - Anita Malfatti  
Fonte: http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa8938/anita-malfatti/obras Acesso em: 23/09/2020  

http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa8938/anita-malfatti/obras
https://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa8938/anita-malfatti/obras%20/%20acesso
https://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa8938/anita-malfatti/obras%20/%20acesso


 

  

Anita Catarina Malfatti nasceu em São Paulo em 1889. Pintora, gravadora, desenhista. Inicia seu 

aprendizado artístico com a mãe, Bety Malfatti. Devido a uma atrofia congênita no braço e na mão 

direita, utiliza a esquerda para pintar. Em 1922, iniciou-se, em São Paulo, a Semana de Arte Moderna; 

Anita juntamente com um grupo de artistas, pintores, escultores, arquitetos e poetas se uniram para 

lutar contra os padrões acadêmicos das culturas europeias. Esse grupo foi chamado de modernistas, 

eles pretendiam criar formas que pudessem ser consideradas verdadeiramente brasileiras.  

  

05. O que mais chamou a sua atenção na obra “Farol” de Anita Malfatti? Descreva:  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

06. Observe a imagem 1 e responda:  

A. Como são as formas? Geométricas? Inspiradas na natureza ou na imaginação?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

B. Quais as cores utilizadas?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

  

Os homens pré-históricos perceberam que certos materiais marcavam as superfícies. Assim, 

descobriram que podiam desenhar e pintar. As tintas eram obtidas pela mistura de clara de ovo ou 

gordura animal com sangue, terra de diferentes cores, gema de ovo, calcário e frutas amassadas. 

Molhavam as mãos e pronto! Era só imprimir na parede das cavernas. Ou então desenhavam com 

carvão e pedaços de madeira queimada. Eles olhavam o ambiente à sua volta e reproduziam imagens 

nas paredes, principalmente de animais. A arte da pintura nas paredes das cavernas foi chamada de 

arte rupestre. Acredita-se que os homens pré-históricos representavam os animais nas paredes das 

cavernas para atrair ou aprisionar suas caças. E você sabia que o período pré-histórico se deu em 3500 

a.C e ainda não existia a escrita. A arte rupestre é a manifestação artística mais antiga da humanidade.  

 

 



 

  

Observe a imagem abaixo:  

  
Imagem 2   

Arte Rupestre  
Fonte:  https://www.google.com/search?q=%3A+https%3A%2F%2Fmontealegrepara.webnode.com  Acesso em: 

23/09/2020.  
  

07. O que a imagem 2 retrata? Descreva:  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

08. Como eram feitas as tintas e os pincéis na arte rupestre?  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

09. Quais são as cores que aparecem com frequência nas pinturas rupestres?  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

https://www.google.com/search?q=%3A+https%3A%2F%2Fmontealegrepara.webnode.com
https://montealegrepara.webnode.com/news/http-montealegre-freevar-com-images-pinturas-png%20/
https://montealegrepara.webnode.com/news/http-montealegre-freevar-com-images-pinturas-png%20/


 

  

 Olhe bem o espaço do quadro abaixo e coloque sua mão sobre ele. Analise quantas mãos suas cabem 

neste espaço. Pinte a palma da sua mão com tinta guache ou se não possuir tinta guache, pode fazer a 

sua própria tinta com fruta amassada. Em seguida, carimbe a sua mão várias vezes neste quadro. Se 

quiser ocupe todo o espaço.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

 

 

10. No espaço abaixo, com lápis carvão desenhe animais e pinte-os. Se não tiver lápis carvão, pode 

utilizar carvão vegetal para churrasco.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


