
 

 

ATIVIDADE ARTE – ARTES VISUAIS 

Nome:  Data: ___/___/2020 

Unidade Escolar:  Ano: 2º 

Componente Curricular: ARTE/ARTES VISUAIS 

Objeto de Conhecimento/Conteúdo: Processos de Criação: Criação e a ressignificação 
em artes visuais. 
Sistemas (Espaços e Atuações) da Linguagem: Artistas e artesãos. 

Habilidades:  

(GO-EF02AR05) Experimentar a criação e a ressignificação em artes visuais, explorando diferentes 

espaços da instituição escolar e da comunidade, sentindo-se pertencente a esses espaços, 

respeitando os contextos afetivos, sociais e culturais de modo individual, coletivo e colaborativo. 

 (GO-EF02AR07-B) Conhecer e respeitar os artistas e os artesãos locais e regionais, bem como 

estabelecer relações com os nacionais e os internacionais, respeitando a diversidade cultural. 
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Olá, estudantes! 

Você sabia que vários artistas se inspiram no dia a dia da cidade e em espaços da 

comunidade que costumamos frequentar, como, por exemplo, ir ao parque, banca de 

revista, mercado de flores e frutas? Nesta atividade vamos ver um pouco do trabalho do 

artista goiano Amaury Menezes que retrata em suas obras cenas urbanas e cotidianas. 



 

 

 

01. Observe as imagens abaixo, são obras do artista goiano Amaury Menezes. 

          
                                       Imagem 1                                                                          Imagem 2  

                             PAISAGEM URBANA                                                                  NOTÍCIAS 

Fonte: https://peregrinacultural.wordpress.com/tag/amaury-menezes/ Acesso em: 06/05/2020 

A) Escreva abaixo o que você vê na imagem 1: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

B) Desenhe no espaço abaixo as frutas ou verduras que você gosta de comer: 

 

 

 

 

 

 

 

C) Das estações do ano (primavera, verão, outono e inverno), qual é a estação das frutas? 

_____________________________________________________________________________________ 

D) Quantas pessoas têm na imagem 2 e o que elas estão fazendo? 

_____________________________________________________________________________________ 

https://peregrinacultural.wordpress.com/tag/amaury-menezes/


 

 

 

E) Anote abaixo as palavras que aparecem na imagem 2: 

_____________________________________________________________________________________ 

F) Perto da sua casa tem algum comércio que a sua família costuma fazer compras? Qual? 

_____________________________________________________________________________________ 

 

       Agora observe outras obras de Amaury Menezes: 

      
Fonte: http://becodasartesvendas.blogspot.com/search/label/amaury%20menezes Acesso em: 06/05/2020 

                                PASSEIO NO PARQUE                                               O PASSEIO 

A) O que essas imagens estão representando? 

_____________________________________________________________________________________ 

B) Você gosta de passear? Onde você costuma ir? Em qual dia da semana? 

_____________________________________________________________________________________ 

C) Quais as cores utilizadas pelo artista e por que o verde foi mais usado? 

_____________________________________________________________________________________ 

D) Você conhece algum parque da sua cidade? Qual? 

_____________________________________________________________________________________ 

 

http://becodasartesvendas.blogspot.com/search/label/amaury%20menezes


 

 

 

Sobre o artista: 

José Amaury de Menezes, pintor e desenhista, nasceu na cidade de Luziânia/GO em 1930; é um dos 

artistas plásticos mais importantes do Estado Goiás. O seu gosto pela pintura surgiu quando ele ainda 

era pequeno. Estudou na Escola Goiana de Belas Artes da Universidade Católica de Goiás, onde foi 

professor posteriormente. É um artista que está sempre atento ao cotidiano e às cenas urbanas à sua 

volta; bancas, paisagem urbana, vendedores ambulantes, flores são temas que aparecem na maioria 

dos seus trabalhos. 

 


