
 

  

 

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

Unidade Escolar:    Ano: 4º  

Componente Curricular: ARTE/ARTES VISUAIS  

Objeto do /Conteúdo:   
Contextos e Práticas: Formas distintas das artes visuais tradicionais e contemporâneas, locais, regionais e 
nacionais 
 
Matrizes Estéticas e Culturais: Brinquedos, brincadeiras, jogos, danças, canções e histórias de diferentes 
matrizes estéticas e culturais em diferentes épocas. 
 
Materialidades e Imaterialidades: Tecnologias e recursos digitais. 

 
Habilidades:  
 
(GO-EF04AR01-A) Apontar, relacionar, compreender, explorar, representar e criar, criticamente, formas 
distintas das artes visuais tradicionais e contemporâneas, locais, regionais e nacionais, desenvolvendo a 
percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar, bem como valorizar o repertório imagético do 
cotidiano individual e coletivo, fortalecendo o respeito às diferenças sociais e compreendendo-se enquanto 
sujeito atuante na sociedade. 
 
(GO-EF04AR24) Caracterizar e experimentar o contato direto e indireto com brinquedos, brincadeiras, 
jogos, danças, canções e histórias de distintas matrizes estéticas e culturais de diferentes épocas, 
relacionando com as experiências em artes visuais, bem como respeitando o repertório pessoal e coletivo. 
 
(GO-EF04AR26) Explorar diferentes tecnologias e recursos digitais, tais como: multimeios, animações, jogos 
eletrônicos, gravações em áudio e vídeo, fotografia, softwares, nos processos de criação, interação artística 
e aproximação às realidades distintas. 
 
 

ATIVIDADE 017  

  

OLÁ, ESTUDANTES!  

Tudo bem? 

E aí, você gosta de jogar? 

No computador? No celular? Ou com algum brinquedo? 

Todos são ótimos para o raciocínio, a memória e a criatividade, mas sem exagero. Além do fato 

de jogar você já observou que a arte está nas imagens e na própria música presente no jogo? 

 



 

  

 

1. Assista ao vídeo abaixo e veja um pouco sobre estes questionamentos sobre arte. 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=xRq3VRinl98 Acesso em: 05/11/2020  

2. De acordo com o vídeo acima, você acha que a arte é importante no nosso dia a dia? 

Explique.    

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

IMAGEM 1 

Linguagens artísticas principais 

 
 

Fonte: https://blog.maxieduca.com.br/alteracoes-curriculo-13-278/ Acesso em: 08/11/2020 

 

IMAGEM 2 

Símbolos da linguagem artística 

 
Fonte: https://jcmatao.com.br/projeto-vem-somar-com-nois-acontece-no-jardim-brasil/ Acesso em: 05/11/2020 

 

As imagens 1 e 2 estão relacionadas com as linguagens artísticas que são a música, as artes 

visuais, a dança e o teatro. Não apenas nos jogos, mas também nos desenhos animados e em 

https://www.youtube.com/watch?v=xRq3VRinl98
https://blog.maxieduca.com.br/alteracoes-curriculo-13-278/
https://jcmatao.com.br/projeto-vem-somar-com-nois-acontece-no-jardim-brasil/


 

  

outras expressões artísticas as artes podem estar relacionadas entre si, a arte nem sempre está 

isolada. 

3.  Complete o quadro abaixo observando as figuras: 

A- Na imagem 2, no primeiro quadro, temos uma clave de sol que indica música, no segundo 

quadro aparece os pincéis que representam as ___________________________________. 

B- No terceiro quadro a _____________________ representa a ______________________. 

C- No quarto quadro temos duas máscaras que representam o teatro com expressões, uma 

__________________________ e a outra _____________________________. 

 

4.Observe as figuras da imagem 1 e escreva o nome de cada linguagem artística que 

representam: 

 

A) _______________________________ 

B) _______________________________ 

C) _______________________________ 

D) _______________________________ 

 

5. Represente o personagem de desenho animado de que você mais gosta e escreva o nome dele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SITES: 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=xRq3VRinl98 Acesso em: 05/11/2020  

Fonte: https://blog.maxieduca.com.br/alteracoes-curriculo-13-278/ Acesso em: 08/11/2020 

Fonte: https://jcmatao.com.br/projeto-vem-somar-com-nois-acontece-no-jardim-brasil/ Acesso 

em: 05/11/2020 

https://www.youtube.com/watch?v=xRq3VRinl98
https://blog.maxieduca.com.br/alteracoes-curriculo-13-278/
https://jcmatao.com.br/projeto-vem-somar-com-nois-acontece-no-jardim-brasil/

