
 

 

  

ATIVIDADE ARTE – ARTES VISUAIS 

Nome:      Data: ___/___/2020   

Unidade Escolar:      Ano: 6º   

Componente Curricular: ARTE/ARTES VISUAIS   

Objetos de Conhecimento/Conteúdos: 
Contextos e Práticas: Formas distintas das artes visuais tradicionais e contemporâneas locais, regionais e 
nacionais  
Matrizes Estéticas: Brinquedos, brincadeiras, jogos, danças, canções e histórias de diferentes matrizes 
estéticas e culturais de diferentes épocas.  
Materialidades e Imaterialidades: Tecnologias e recursos digitais.  

Habilidades: 
(GO-EF06AR01-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 olhar sensível, o imaginário, o pensamento crítico e investigativo, a capacidade de simbolizar, 
bem como valorizar o repertório imagético pessoal e do cotidiano.  
(GO-EF06AR24) Caracterizar e experimentar o contato direto e indireto com brinquedos, brincadeiras, 
jogos, danças, canções, assim como histórias de distintas matrizes estéticas e culturais de diferentes 
épocas, fazendo relação com as experiências em artes visuais e as demais linguagens artísticas.  
(GO-EF06AR26) Explorar diferentes tecnologias e recursos digitais, tais como: multimeios, animações, jogos 
eletrônicos, gravações em áudio e vídeo, fotografia, softwares nos processos de criação e interação 
artística, estabelecendo relações e diálogos contextualizados, aproximando realidades distintas.  
  

  

ATIVIDADE 017 
 

 

OLÁ, ESTUDANTE! 

Tudo bem? 

Você sabia que muitos pintores já representaram a dança, a música, o circo e o teatro em suas 

pinturas? 

Agora nós vamos conhecer e passear os olhos por essas obras incríveis. 

  

 



 

 

  

 

 
IMAGEM 1 CÂNDIDO PORTINARI 

Chorinho, de Portinari - 1943. Acervo digital ©Projeto Portinari 

Acervo Museu Nacional de Arte Contemporânea de Lisboa/ Portugal 

Fonte: http://www.elfikurten.com.br/2011/02/candido-portinari-mestres-da-pintura.html Acesso em: 04/11/2020 

  

Cândido Portinari foi um artista plástico que morreu em 1962 e durante a sua vida ele buscou 

representar em suas obras coisas relacionadas com a cultura do povo brasileiro.  

  

Nessa atividade 17 você poderá deixar um dos exercícios abaixo sem fazer, mas capriche nos 

outros. Ok?  

  

1. Qual é o artista que pintou essa obra e qual é o título dela?  

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________  
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2. Em que museu e cidade ela está?  

_______________________________________________________________________________  

  

3. Você consegue identificar na imagem 1 alguns instrumentos tocados pelos personagens da 

pintura? Peça ajuda dos familiares.  

_______________________________________________________________________________ 

4. Onde aparecem formas geométricas? Comente. 

_______________________________________________________________________________ 

Alguns pintores têm coleções de obras com um título único como essa do artista Cláudio Caixeta 

que chama “MÚSICOS”. Ele fez faculdade de artes visuais no estado de Goiás, mas suas obras são 

conhecidas no Brasil e no exterior. 

 

IMAGEM 2  

Fonte: https://claudiocaixeta.com.br/gallery.html?acervo=musicos&orientation /Acesso em: 07/11/2020  

  

5. Observe essa obra; os instrumentos musicais também estão presentes e a forma de pintar é 

diferente da imagem anterior:  

A- Qual obra você gostou mais? Explique.  

_______________________________________________________________________________ 

 

B- Comente sobre as linhas, as cores e as formas de pintar de Cláudio Caixeta:  

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________  
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 C- O que você achou das linguagens das artes visuais e da música estarem juntas na imagem 1 e 

2?  

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________  

  

6. Crie um desenho do instrumento musical de que você mais gosta. Pode escolher na internet e 

usar a técnica da imagem 1 ou 2. Tire foto e mostre aos colegas. Ok?  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


