
 

 

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

Unidade Escolar:    Ano: 4º  

Componente Curricular: ARTE/ARTES VISUAIS  

Objeto de Conhecimento/Conteúdo:   
Elementos das Linguagens: Elementos constitutivos das artes visuais  
Contextos e Práticas: Patrimônio cultural material e imaterial  
Formas distintas das artes visuais tradicionais e contemporâneas locais, regionais e nacionais.   

Habilidades:   

(GO-EF04AR02-A) Explorar, reconhecer e produzir criativamente os elementos constitutivos das 
artes visuais, tais como: o ponto, a linha, a forma, a cor, o espaço, o movimento, a textura, os planos, 
a perspectiva, como componentes fundamentais para a composição e a criação artística em 
contextos variados e significativos, utilizando diferentes suportes e ferramentas.  

 

ATIVIDADE 003 

Lembra-se da aula anterior? Você estudou sobre o elemento da linguagem visual LINHA!  

E dos artistas, se você conseguiu fazer a pesquisa sobre: Piet Mondrian, Joan Miró e Romero 

Britto... das obras de qual deles você mais gostou? Por quê?   

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Hora de conhecer mais uma obra dos artistas! Observe nas pinturas abaixo o uso das linhas.  

  
Figura 1 – Mondrian - The Gray Tree, 1911  

Acesso: https://www.todoestudo.com.br/artes/piet-mondrian (acesso 06/04/2020)  

https://www.todoestudo.com.br/artes/piet-mondrian
https://www.todoestudo.com.br/artes/piet-mondrian
https://www.todoestudo.com.br/artes/piet-mondrian
https://www.todoestudo.com.br/artes/piet-mondrian
https://www.todoestudo.com.br/artes/piet-mondrian


 

 

 
Figura 2 – Joan Miró - O carnaval de Arlequim (1924-1925)  

Fonte: https://www.todamateria.com.br/joan-miro/ (acesso: 06/04/2020)   
 

 

 

  
Figura 3 – Romero Britto – Abraço, 2007 

Fonte: https://www.culturagenial.com/romero-britto-obras-biografia/ (acesso 06/04/2020)  
 

 

A) Observe atentamente as figuras 1, 2 e 3 e descreva as imagens e figuras que você consegue 

identificar: 

FIGURA 1: __________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________  

FIGURA 2: __________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________  

FIGURA 3: __________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________  
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B) Escolha dois objetos de locais diferentes da sua casa (por exemplo: um da cozinha = 

jarra/panela/torneira da pia e outro do seu quarto = cadeira/guarda roupas/cama) e faça 

desenhos de observação no espaço abaixo, preste atenção aos formatos das linhas e use 

cores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C) De acordo com o estilo de Romero Britto, usando muitas linhas e cores, faça o desenho do 

seu brinquedo favorito! Coloque um título no seu trabalho artístico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


