
 

 

ATIVIDADE ARTE – ARTES VISUAIS  
Nome:    Data: _____/_____/_____  

Unidade Escolar:    Ano: 4º  

Componente Curricular: ARTE/ARTES VISUAIS  

Objetos de Conhecimento/Conteúdos: 
Materialidades e Imaterialidades: Patrimônio cultural material e imaterial   
Processos de Criação: 
Criação e ressignificação em artes visuais 
Sentidos plurais 

Habilidades:   

(GO-EF04AR25) Conhecer e valorizar o patrimônio cultural, material e imaterial, de culturas 
diversas, em especial da brasileira, incluindo suas matrizes indígenas, africanas e europeias, de 
diferentes épocas, construir e compreender o vocabulário e repertórios relativos às diferentes 
linguagens artísticas, respeitando seus contextos pessoais e sociais.  
(GO-EF04AR05) 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. 

ATIVIDADE 022 

Você sabe o que é simetria?  

     Ela pode estar em tudo o que nos rodeia, com duas metades iguais: na natureza, nos objetos, nas 

pessoas ou até mesmo nas construções. Podemos observar também em diversas obras de arte do 

nosso estado, país ou no exterior. 

Vamos começar assistindo ao vídeo sobre simetria.  

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=C0Osxs36HVU Acesso em: 13/04/2022 
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https://www.youtube.com/watch?v=C0Osxs36HVU


 

 

Questões: 

01. De acordo com o vídeo e a imagem 1, o que é simetria perfeita? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

02. Agora, observe na sua escola e encontre algo da natureza ou objetos com simetria perfeita, e 

desenhe dentro do quadro abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

03. Acesse o link a seguir, leia e responda sobre o artista:  

Fonte: https://www.ebiografia.com/rubem_valentim/ Acesso em: 13/04/2022 

A) Onde o artista nasceu? 

_________________________________________________________________________________ 

B) No início de sua carreira ele produziu que tipo de obras? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________         

 

https://www.ebiografia.com/rubem_valentim/
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Composição, 1960 - Rubem Valentim - Óleo sobre tela - 35,00 cm x 50,00 cm 

 

04. Observe a obra de arte da imagem 2 e responda: 

A) Explique o que você aprendeu sobre simetria nesta obra: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

B) Quem é o artista? 

_________________________________________________________________________________ 

C) Qual é o tema dessa obra? 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

Rubem Valentim nasceu em 

Salvador/BA 1922 e morreu em 

São Paulo/SP 1991. Ele foi: 

escultor, pintor, gravador, 

professor. Inicia-se nas artes 

visuais na década de 1940. 
Fonte: 

https://www.google.com/search?q=rube

m+valentim&rlz Acesso em: 14/04/2022   

https://www.google.com/search?q=rubem+valentim&rlz
https://www.google.com/search?q=rubem+valentim&rlz


 

 

Imagem 3 

 

Maria Leontina (1917-1984) - óleo s/ cartão, datado 1961, medindo: 54 cm x 43 cm 

Fonte: https://www.conradoleiloeiro.com.br/ Acesso em: 13/04/2021 

05. Compare a imagem 2, do artista Rubem Valentim e a obra da imagem 3 da artista Maria Leontina. 

Elas têm semelhanças e diferenças. 

Marque “S” para as semelhanças e “D” para as diferenças entre as obras: 

(    ) Quadrados e retângulos 

(    ) Formas coloridas 

(    ) Arte abstrata 

(    ) Formas de uma única cor 

(    ) Simetria perfeita  

06. Pesquise, no link abaixo, o significado de tótem e escreva: 

Fonte: https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enBR928BR928&q=Totem&si Acesso em: 14/04/2022 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

https://www.conradoleiloeiro.com.br/
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enBR928BR928&q=Totem&si
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Fotos particulares (Regina Célia)                Cortes deixando alguns espaços da dobra e o resultado.  

07. Agora, pegue uma folha de papel lisa e dobre ao meio recortando formas geométricas com o papel 

dobrado, quando abrir vai perceber que as duas metades são iguais. Pegue um papel colorido, 

Kraft (ou pinte o papel branco, de outra cor, com o giz de cera deitado.) Cole os recortes abertos 

como na imagem 2 e 3 criando um tótem, mas do seu jeito, com a sua criatividade. (Montagem 

do trabalho em grupo.)                               

 

 

Esse tótem foi construído com recortes 

simétricos feitos por estudantes. 

 Recorte a sua forma simétrica e vá 

empilhando com as dos outros colegas 

de acordo com a questão 07. 

 


