
 

 

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

Unidade Escolar:    Ano: 4º  

Componente Curricular: ARTE/ARTES VISUAIS  

Objetos de Conhecimento/Conteúdos: 
Materialidades e Imaterialidades: Patrimônio cultural material e imaterial   

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.  

ATIVIDADE 009 

Mulheres na arte brasileira! Vamos conhecer artistas e suas obras!  

BEATRIZ MILHAZES – (Rio de Janeiro, 1960)   

Pintora, gravadora, e trabalhos com colagem. Sua obra se caracteriza pelo uso da cor, de estruturas 

e figuras geométricas, arabescos e motivos ornamentais para criar composições com grande 

dinamismo óptico. 

  

  
Figura 01  

Beatriz Milhazes – Menino pescando – 1997  
Fonte: http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa9441/beatriz-milhazes (Acesso: 25/05/2020)   
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Figura 02  

Beatriz Milhazes – Foi bom te encontrar – 1988  
Fonte: http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa9441/beatriz-milhazes (Acesso: 25/05/2020)  

  

 

TOMIE OHTAKE  

Artista plástica japonesa naturalizada brasileira. Tomie Ohtake é uma das principais representantes 

do abstracionismo informal. Sua obra abrange pinturas, gravuras e esculturas.  

  
Figura 03  

Tomie Ohtake – Sem título – 1970  
Fonte: http://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra3772/sem-titulo (Acesso: 26/05/2020)  
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Figura 04  

Tomie Ohtake – Sem título – 1970  
Fonte: http://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra43842/sem-titulo (Acesso: 26/05/2020)  

 

A) Observe as figuras 1 e 2, são pinturas da artista brasileira Beatriz Milhazes. Você percebe 

muitas formas e um colorido intenso. Como você representaria os temas: MENINO 

PESCANDO e FOI BOM TE ENCONTRAR? (você pode usar desenho e/ou recorte colagem para 

a sua composição artística). 
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B) Você conhece alguém que é de outra cultura? Que veio de outra região, cidade ou país? De 

onde? Quem?  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________  

C) Alguns costumes geralmente são diferentes dos nossos: a língua falada, culinária, danças, o 

vestuário, as brincadeiras... Relate o que você aprendeu conhecendo pessoas de outras 

culturas.   

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________  

D) As figuras 3 e 4 são de uma artista japonesa no Brasil: Tomie Ohtake.   

Faça um desenho de elementos que você ou sua família aprenderam com uma cultura 

diferente e que agora fazem parte do seu/nosso cotidiano. 

    

 


