
 

 

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. 
Matrizes Estéticas e Culturais: Matrizes Estéticas e Culturais.  

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. 

(GO-EF04AR03-A) Conhecer, reconhecer, analisar e valorizar a influência das distintas matrizes 
estéticas e culturais das artes visuais nas manifestações artísticas locais, regionais, nacionais e 
universais, bem como produzir artisticamente, a partir das obras dos artistas estudados, 
relacionando-os aos contextos pessoais e sociais presentes na vida cotidiana, de forma reflexiva e 
investigativa.   

 

ATIVIDADE 005 

Muitos artistas representaram o “cotidiano” em suas obras/telas/pinturas. Você sabe o que é 

cotidiano?  

A) Pesquise e anote uma definição para COTIDIANO.  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

B) Relate aqui como é o seu cotidiano. Coisas que você gosta de fazer e que ocupam o seu dia.  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 



 

 

Conheça agora alguns artistas que usaram o cotidiano como tema de suas pinturas:  

DI CAVALCANTI  

 
Figura 1 - Devaneio – Di Cavalcanti – 1927 

Fonte: http://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra2560/devaneio (Acesso 20/04/2020)  
 

CARYBÉ 

 
Figura 2 – Sem Título/serigrafia – Carybé  

Fonte: https://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra62060/sem-titulo (Acesso 20/04/2020)  

 

TARSILA DO AMARAL  

 
Figura 3 – morro da Favela – Tarsila do Amaral – 1924  

Fonte: http://conexaoplaneta.com.br/blog/tarsila-e-o-disfarce-da-favela/ (Acesso 20/04/2020)  

http://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra2560/devaneio
https://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra62060/sem-titulo
http://conexaoplaneta.com.br/blog/tarsila-e-o-disfarce-da-favela/


 

 

Agora é a sua vez! 

A) Nas figuras 1, 2 e 3 os artistas representaram o “cotidiano” usando estilos artísticos 

diferentes. Pesquise sobre os artistas citados acima e faça um breve relato da biografia de 

um dos artistas. Aquele que mais chamou a sua atenção pela história de vida ou por suas 

obras.  

ARTISTA ESCOLHIDO: ___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

B) Lá no comecinho dessa atividade, você escreveu sobre o seu cotidiano. Agora o/a artista é 

você!  Use o espaço abaixo para fazer um desenho/pintura de uma cena do seu cotidiano. 

Lembre-se de usar as cores e colocar um título no seu trabalho!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

C) Quais as cores que você consegue identificar nas figuras 1, 2 e 3? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

D) Volte novamente nas figuras 1, 2 e 3 e observe atentamente nos detalhes... Quais objetos e 

animais você consegue reconhecer e listar?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

E) A figura 2, do artista Carybé, nos faz lembrar um comércio de produtos ao ar livre... uma 

feira! Você já foi à feira do seu bairro? Faça o desenho da BANCA DE FEIRA que você mais 

gosta ou costuma visitar!  

 
 


