
 

 

  

ATIVIDADE ARTE – ARTES VISUAIS 

Nome:      Data: ___/___/2020   

Unidade Escolar:      Ano: 5º   

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 e Culturais: Brinquedos, brincadeiras, jogos, danças, canções e histórias de diferentes 
matrizes estéticas e culturais de diferentes épocas.  
Materialidades e Imaterialidades: Tecnologias e recursos digitais Arte e Web.  

Habilidades: 
(GO-EF05AR01-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, assim como valorizar o repertório imagético do 
cotidiano individual e coletivo de forma sensível.  
(GO-EF05AR24) Caracterizar e experimentar o contato direto e indireto com brinquedos, brincadeiras, jogos, 
danças, canções e histórias de distintas matrizes estéticas e culturais de diferentes épocas, relacionando-os 
com as experiências em artes visuais e as outras linguagens artísticas.  
(GO-EF05AR26) 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 018 
 

  

Olá, estudantes!   

Tudo bem?  

Na atividade 17 conhecemos alguns artistas que representaram a brincadeira de roda com a 

pintura e o desenho. 

E agora vamos ver outra forma de registrar momentos do cotidiano com um recurso que você 

tem em casa?  

 

  



 

 

  

  
IMAGEM 1 FOTO CONTRA A LUZ 

Fonte: https://www.photopro.com.br/tutoriais-gratis/o-que-e-luz-contra-fotografia /Acesso em: 22/11/2020 

  

  
Foto Marcos Aleotti 

IMAGEM 2 CAPELINHA DE SÃO JOSÉ – EM CAMPINAS – A MAIS ANTIGA DE GOIÂNIA FOTO A FAVOR DA LUZ 

Fonte: https://www.curtamais.com.br/goiania/capelinha-sao-jose-igreja-mais-antiga-de-goiania-e-restaurada-e-

ganha-uma-estacao-de-via-sacra   /Acesso em: 21/11/2020 
 

Nas imagens 1 e 2 foram feitas duas fotos em ambiente externo usando recursos da fotografia. Elas 

foram feitas observando a luz, pois sem luz não há a imagem na fotografia. Na imagem 1, a luz está 

atrás da arquitetura e na imagem 2 a luz está na frente. Na primeira só vemos a silhueta, que são 
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os detalhes do contorno, enquanto que na imagem 2 podemos ver todos os detalhes da fachada 

da Capelinha São José com a presença da luz.  

1. Agora, em um ambiente interno, você vai usar os recursos da fotografia e registrar uma foto 

do brinquedo da sua casa que tem mais detalhes para aparecer com o contorno da silhueta. Você 

pode fazer contra a luz solar ou a noite com uma lanterna iluminando atrás do brinquedo. (Pode 

ser com alguém brincando.) O resultado vai ficar parecido com a imagem 1 acima.  

 

2. Na sua segunda foto você vai observar a luz e fotografar com luminosidade no mesmo 

brinquedo, mostrando todos os detalhes, com a luz de frente. Como na imagem 2 acima.  

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

3. Faça um levantamento na sua casa das brincadeiras que as pessoas mais velhas gostavam 

de brincar quando criança.  

A- Quais foram as brincadeiras que surgiram?  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

  

B- Essas brincadeiras eram feitas em casa ou na rua?  

_______________________________________________________________________________ 

  

C- Os brinquedos eram comprados ou feitos de forma manual?  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

  

D- Pergunte aos seus pais e avós se tem alguma foto antiga que registrou esses momentos de 

brincadeiras e peça para que te mostre. Pode tirar foto da foto e mostrar ao professor. Ok?  

 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE: TENTE APRENDER AS REGRAS DAS BRINCADEIRAS ANTIGAS COM SEUS PAIS E 

AVÓS E, QUANDO POSSÍVEL, BRINCAR COM PARENTES E AMIGOS TAMBÉM. ISSO É UMA 

FORMA DE PRESERVAR AS TRADIÇÕES.  

 

  


