
 

 

ATIVIDADE ARTE – ARTES VISUAIS 

Nome:  Data: ___/___/2020 

Unidade Escolar:  Ano: 3º 

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, locais e regionais e seus artistas 
representantes;  

Habilidades:  

(GO-EF03AR02-B) Conhecer os elementos constitutivos das artes visuais, tais como: o ponto, a 

linha, a forma, a cor, o espaço, os planos, a textura, explorando diferentes suportes, ferramentas, 

materiais, técnicas tradicionais e alternativas, como componentes fundamentais para composição, 

expressão e poética artística e estética.  

(GO-EF03AR03-A) Conhecer as distintas matrizes estéticas e culturais, reconhecendo os artistas 

que contribuem com a produção artística local e regional, especificamente, bem como produzir a 

partir das obras estudadas, desenvolvendo a sua criatividade e a poética individual.  
 

ATIVIDADE 003 

Olá! Você gosta de brincar?  

Sabia que muitos artistas pintaram brincadeiras de criança em suas obras? Vamos conhecer 

algumas pinturas e artistas... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um dos artistas é Cândido Portinari nasceu em Brodósqui, interior de São Paulo, em 1903. 

Seus pais eram italianos e vieram para o Brasil esperando melhorar de vida. O primeiro 

emprego que conseguiram foi numa lavoura de café. Sua infância de menino do interior foi 

bastante simples, mas feliz e cheia de recordações. Gostava de jogar futebol, nadar nos rios da 

redondeza, brincar com pião, brincar de pular cela, balanço, enfim, brincava muito nas ruas de 

Brodósqui. Essas lembranças lhe renderam obras maravilhosas sobre as brincadeiras infantis. 

Desde pequeno desenhava, trabalhou como ajudante de pintores italianos, na decoração da 

igreja de Brodósqui. Portinari se alegrava muito quando montavam circo em Brodósqui. A 

cidade toda ficava alegre e movimentada. Aos 15 anos, incentivado pela família, foi estudar no 

Rio de Janeiro. Trabalhou e estudou bastante. Portinari fez várias obras pintando sua infância, 

sua terra e sua gente. 



 

 

 

Observe dois exemplos de pintura do artista Candido Portinari:  

 

Figura 1 - Futebol em Brodósqui – Cândido Portinari, 1935  

Fonte: http://www.museudapelada.com/resenha/futebol-arte-11 (acesso 02/04/2020)  

 

 

Figura 2 - Empinando Pipas – Cândido Portinari, 1941 
Fonte: https://artsandculture.google.com/asset/empinando-pipas/ZgHHLOelaEETJg?hl=pt-BR (acesso 02/04/2020)  

 

A) Após observar as figuras 1 e 2, escreva quais as cores que você consegue identificar. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

http://www.museudapelada.com/resenha/futebol-arte-11
https://artsandculture.google.com/asset/empinando-pipas/ZgHHLOelaEETJg?hl=pt-BR


 

 

B) Você já brincou de soltar pipas e jogar futebol? O que você percebe de diferente nos 

locais/espaços onde essas brincadeiras acontecem hoje? (observe contexto/lugar, as roupas, 

cidade....). 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

C) Agora é a sua vez! Você é o/a artista! Use o espaço abaixo e faça o desenho de um “jogo de 

futebol”, onde você é um dos jogadores! (Lembre-se que pode ser um time masculino, 

feminino ou misto). Ah e divirta-se com as cores! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

D) No espaço abaixo, faça o desenho da brincadeira mais divertida que você tem participado na 

sua casa nesses dias em que não está tendo aula.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E) E seus pais, seus avós... será que eles brincavam quando eram crianças? Se você mora com 

seus pais ou com seus avós, pergunte quais as brincadeiras que eles mais gostavam. Escreva 

o nome das brincadeiras ou descreva aquela que você achou mais divertida ou engraçada! 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 


