
 

 

ATIVIDADE ARTE – ARTES VISUAIS 
Nome:  Data: ___/___/202_ 

Unidade Escolar:  Ano: 2º 

Componente Curricular: ARTE/ARTES VISUAIS 

Objetos de Conhecimento/Conteúdos: 
Matrizes Estéticas e Culturais: Matrizes Estéticas e Culturais local e regional e seus artistas 
representantes. 
Elementos da Linguagem: A Arte e os cinco sentidos. 
Sistemas (Espaços e Atuações) da Linguagem: Artistas e artesãos. 

Habilidades:  
(GO-EF02AR04-A) Distinguir, experimentar, vivenciar e explorar diferentes formas de expressão 
artística como desenhos, croquis, pinturas, gravuras, colagens, HQ, dobraduras, esculturas, 
modelagens, instalações, vídeos, fotografias, performances, usando sustentavelmente materiais, 
instrumentos, recursos e técnicas convencionais e não convencionais, desenvolvendo o senso crítico, 
investigativo e a criação autoral.  
(GO-EF02AR02-A) Conhecer e explorar elementos diversos que estimulem outros sentidos para além 
do visual e dialogar com a produção artística, como experiências sonoras, táteis, olfativas e 
degustativas, ampliando as suas sensibilidades. 
(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. 

 

ATIVIDADE 020 
 

Olá estudantes! Vamos falar sobre a pintura? A pintura é a arte em que o artista expressa suas emoções 

e momentos da vida por meio de imagens. É importante observar cores, movimentos, formas, figuras, 

temas e como os espaços foram completados nos suportes utilizados. Ele pode utilizar tintas, lápis, 

canetas, pincéis, espátulas, mãos e dedos, gravetos e penas, materiais alternativos inclusive de 

descarte. Os suportes podem ser bem variados: telas, papéis, paredes, madeiras, azulejos, objetos, 

corpo, etc. Nessa atividade vamos aprender sobre a pintura corporal, em que o artista usa o corpo 

humano como suporte para expressar a sua arte. As sociedades do mundo inteiro gostam de manifestar 

e enfeitar o corpo com pinturas corporais: os povos originários indígenas brasileiros, os africanos, os 

asiáticos, os povos que vivem nas Américas e os europeus. Cada um do seu jeito, se pinta, entre outras 

coisas, para: participar de manifestações religiosas, culturais e artísticas ou como marca cultural. Um 

exemplo de pintura corporal é a dos povos originários indígenas brasileiros que expressam 

significados religiosos e culturais. Eles usam tintas obtidas de frutas, como o urucum, o jenipapo, etc., 

e de outros materiais da natureza, como o carvão, o barro, gravetos, penas, etc. Cada padrão de pintura 

corporal identifica a comunidade a que pertencem. 

 

 



 

 

1.  Após a leitura do texto, observe as imagens a seguir e responda as questões: 

 

Figura 1 - Indígena Kadiwéu  
Fonte: https://www.tumblr.com/search/kadiw%C3%A9u/ acesso em 15/08/2020. 

 
 

 

Figura 2- Aborígene Australiano  
Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Abor%C3%ADgenes_australianos/  acesso em 15/08/2020. 

https://www.tumblr.com/search/kadiw%C3%A9u/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Abor%C3%ADgenes_australianos/


 

 

 

Figura 3 - Pintura corporal hindu 
Fonte: https://www.infoescola.com/artes/pintura-corporal/  acesso em 01/09/2021. 

 

 
 

Figura 4 – Pintura corporal indígena 
Fonte: https://1.bp.blogspot.com/-ankBExPdfcw/UOmYkisekaI/AAAAAAAABgQ/5EsD17fBJZk/s1600/sem+t%C3%ADtulo.jpg 

/acesso em 01/09/2021. 
 
 
 

A. O que é uma pintura corporal? 

          

 

 

B. Porque as pessoas gostam de pintar o corpo? Por que elas fazem isso? 

 

 

https://www.infoescola.com/artes/pintura-corporal/
https://1.bp.blogspot.com/-ankBExPdfcw/UOmYkisekaI/AAAAAAAABgQ/5EsD17fBJZk/s1600/sem+t%C3%ADtulo.jpg


 

 

C. De que são feitos os materiais para a pintura corporal dos povos originários indígenas brasileiros? 

 

 

 

2.  Observe um exemplo de pintura corporal nos padrões do quadro a seguir: 

 

Figura 5 - Digitalizada.  
Fonte: Santa Rosa, Nereide Schilaro – Arte na sala de aula. São Paulo: Escala Educacional. 

. 
 

 

A. Esses padrões de pinturas corporais da figura 5 que representam animais, pertencem aos 

Indígenas Baikiri. Agora é a sua vez de experimentar, desenhe o contorno da sua mão no espaço 

a seguir, escolha alguns desses padrões do quadro e preencha o desenho da sua mão (você pode 

escolher mais de um padrão e fazer os traços coloridos). 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


