
 

 

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 004 

E a brincadeira continua! 

Vamos conhecer mais um artista brasileiro que retratou as brincadeiras de infância em suas 

pinturas...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ivan Cruz:  

O artista plástico nasceu em 1947 nos subúrbios do Rio de Janeiro, e brincava pelas ruas de 

seu bairro como toda criança... Estudou e formou-se em direito, mas sempre gostou de arte e 

em 1986 resolve abandonar a advocacia e se dedicar integralmente à produção artística, e 

lembra que quando jovem, a primeira pintura que conheceu foi de Portinari em sua fase 

geométrica. Passou a retratar e pintar em suas telas: piões, crianças pulando corda, jogando 

bola-de-gude, pulando amarelinha, soltando pipa, pulando carniça e muito mais... Ivan Cruz 

pintou cerca de 600 quadros, retratou mais de 100 brincadeiras diferentes, e chamou essa 

série de “Brincadeiras de Criança”. Em suas exposições além dos quadros, fazia oficinas de 

brincadeiras e confecção de brinquedos, contadores de história, colocava músicas da época, 

como cantigas de roda... Suas telas são de cores fortes e variadas!  



 

 

Observe exemplos de pinturas do artista Ivan Cruz:  

 

Figura 1 – Telefone de Lata II – Ivan Cruz, 2005 
Fonte: http://artistasdobrasil.com/2018/09/11/ivan-cruz-telefone-de-lata-ii/ (acesso 03/04/2020)  

 

 

Figura 2 -  Barquinho de Papel – Ivan Cruz,  
Fonte: http://baudaweb.blogspot.com/2017/08/ivan-cruz-colorida-arte-brincadeiras-de.html (acesso 03/04/2020)  

 

 

A) Nas figuras 1 e 2, você pode perceber alguns elementos da linguagem visual como o ponto, 

a linha, forma, cor, espaço, plano... Descreva as cores e objetos que você consegue 

identificar nas duas obras.  

CORES:________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

OBJETOS:______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

http://artistasdobrasil.com/2018/09/11/ivan-cruz-telefone-de-lata-ii/
http://baudaweb.blogspot.com/2017/08/ivan-cruz-colorida-arte-brincadeiras-de.html


 

 

B) O telefone é uma forma de se comunicar com outras pessoas. Atualmente o celular está 

presente em todos os lares. Na figura 1, Telefone de Lata II, é bem diferente de um celular. 

Para essa tarefa, peça o celular dos seus pais ou irmãos emprestado por um tempinho. 

Observe bem as linhas, forma, cores, tamanho do celular e tente fazer um DESENHO DE 

OBSERVAÇÃO do aparelho. Não se esqueça de devolver o celular ao seu dono e agradeça!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C) Além do celular, de que outras formas podemos nos comunicar? Por exemplo: escrever, 

falar, cantar, desenhar, dançar, chorar, ler, contar histórias, fazer gestos... Escolha outro 

meio de comunicação que você gosta e represente com um desenho no espaço abaixo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


