
 

  

 

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 
 
 
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-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 019  

  
 

OLÁ, ESTUDANTE! TUDO BEM COM VOCÊ? 

COMO NA ATIVIDADE ANTERIOR TRABALHAMOS COM A 8ª ARTE QUE É A FOTOGRAFIA, QUE 

TAL TRABALHARMOS AGORA COM A 9ª ARTE, QUE SÃO OS QUADRINHOS? VAMOS LÁ 

APRENDER E CRIAR? 

 

 

 

 

 



 

  

 

A onomatopeia é uma figura de linguagem que consiste no uso de vocábulos para simular, imitar, 

representar ou sugerir determinados sons/ruídos naturais. Por exemplo, ao dizer que o relógio 

faz tic-tac ou que o grilo faz cri-cri, faz-se alusão, por meio de representações gráficas, à maneira 

que esses sons são produzidos no mundo real. 

As onomatopeias são bastante utilizadas em gêneros literários, como romances, contos, poesias, 

histórias em quadrinhos, publicidades, etc. 

Fonte: https://www.gestaoeducacional.com.br/onomatopeias-o-que-sao/ Acesso em: 29/11/2020 

Exemplos 
Segue abaixo uma lista com as principais onomatopeias: (Leia em voz alta e imagine uma cena) 

• Ratimbum: som de instrumentos musicais (Ra = caixa, tim = pratos, bum = bombo) 
• Tic-tac: som do relógio 
• Toc-toc: som de bater na porta 
• Sniff sniff: som de pessoa triste, chorando 
• Buááá: ruído de choro 
• Atchim: barulho de espirro 
• Uhuuu: grito de felicidade ou adrenalina 
• Aaai: grito de dor 
• Cof-cof: som de tosse 
• Urgh: referente ao nojo 
• Nhac: ruído de mordida 
• Aff: som que expressa tédio e raiva 
• Grrr: som de raiva 
• Zzzz: som de homem ou animal dormindo 
• Tchibum: som de mergulho 
• Tum-tum: batidas do coração 
• Plaft: som de queda 
• Bum: ruído de explosão 
• Crash: som de batida 
• Smack: som de beijo 
• Au Au: som do cachorro 
• Miau: som do gato 
• Cocóricó: som do galo cantando 
• Piu-piu: som do passarinho 
• Vrum-vrum: som de motor (moto, carro, etc.) 
• Bang-bang: som de tiro 
• Bi-bi: som de buzina 
• Din-don: som da campainha 
• Blém-blém: badalar dos sinos 
• Trrrim-trrrim: ruído de telefone tocando 

Fonte: https://www.todamateria.com.br/onomatopeia/#:~:text=A%20Onomatopeia Acesso em: 29/11/2020 

https://www.gestaoeducacional.com.br/figuras-de-linguagem/
https://www.gestaoeducacional.com.br/generos-literarios/
https://www.gestaoeducacional.com.br/onomatopeias-o-que-sao/
https://www.todamateria.com.br/onomatopeia/#:~:text=A%20Onomatopeia


 

  

 

O vídeo abaixo explica mais um pouquinho sobre as onomatopeias. Vamos lá assistir? 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=z8asp5Pq5Oc Acesso em: 29/11/2020 

 

01. Você consegue explicar com as suas palavras o que entendeu sobre as onomatopeias? 

Explique: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

02. Observe no seu dia a dia e tente encontrar outros sons e descreva abaixo: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

03.  Com a pandemia todos nós tivemos que usar máscaras como medida de segurança e com 

isso surgiram várias delas divertidas e para todos os gostos. Assista ao vídeo abaixo e observe 

os modelos: 

 

Fonte: https://g1.globo.com/go/goias/noticia/2020/05/25/artistas-de-goias-transformam-mascaras-em-obras-

de-arte-e-expoem-na-internet.ghtml Acesso em: 29/11/2020 

 

04. Certamente você tem uma máscara branca em casa, não é mesmo? Que tal criar uma 

divertida e com a sua criação? Faça um desenho em forma de quadrinho e com onomatopeia, 

escolhendo o som e o personagem que desejar. Você pode escolher desenhar no caderno ou 

direto na sua máscara, usando canetas ou tinta, se tiver. (Se quiser, pode fazer em forma de 

crítica à pandemia ou até mesmo com o lado direito da máscara conversando com o 

esquerdo.) Vai ficar show! 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=z8asp5Pq5Oc
https://g1.globo.com/go/goias/noticia/2020/05/25/artistas-de-goias-transformam-mascaras-em-obras-de-arte-e-expoem-na-internet.ghtml
https://g1.globo.com/go/goias/noticia/2020/05/25/artistas-de-goias-transformam-mascaras-em-obras-de-arte-e-expoem-na-internet.ghtml


 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depois de pronto, tire foto e troque as imagens com os colegas e com o professor. 

 

Sites de busca: 

Fonte: https://www.gestaoeducacional.com.br/onomatopeias-o-que-sao/ Acesso em: 

29/11/2020 

Fonte: https://www.todamateria.com.br/onomatopeia/#:~:text=A%20Onomatopeia Acesso em: 

29/11/2020 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=z8asp5Pq5Oc Acesso em: 29/11/2020 

Fonte: https://g1.globo.com/go/goias/noticia/2020/05/25/artistas-de-goias-transformam-

mascaras-em-obras-de-arte-e-expoem-na-internet.ghtml Acesso em: 29/11/2020 

 

https://www.gestaoeducacional.com.br/onomatopeias-o-que-sao/
https://www.todamateria.com.br/onomatopeia/#:~:text=A%20Onomatopeia
https://www.youtube.com/watch?v=z8asp5Pq5Oc
https://g1.globo.com/go/goias/noticia/2020/05/25/artistas-de-goias-transformam-mascaras-em-obras-de-arte-e-expoem-na-internet.ghtml
https://g1.globo.com/go/goias/noticia/2020/05/25/artistas-de-goias-transformam-mascaras-em-obras-de-arte-e-expoem-na-internet.ghtml

