
 

 

ATIVIDADE ARTE – ARTES VISUAIS 

Nome:  Data: ___/___/2020 

Unidade Escolar:  Ano: 3º 

Componente Curricular: ARTE/ARTES VISUAIS 

Objeto de Conhecimento/Conteúdo: 
Sistemas (Espaços e Atuações) da Linguagem:  
Artistas e artesãos 
Processos de Criação:  
Relação dos processos de criação e a produção autônoma entre as diversas linguagens artísticas.  
Contextos e Práticas: 
Formas distintas das artes visuais tradicionais e contemporâneas locais, regionais e nacionais. 
Habilidades:  

(GO-EF03AR07-B) Conhecer e respeitar os artistas e artesãos locais e regionais, bem como 

estabelecer relações com os nacionais e internacionais de forma investigativa e crítica. 

(GO-EF03AR23) Reconhecer e experimentar, em projetos temáticos, as possibilidades de 
relacionar os processos de criação com a produção autônoma entre as diversas linguagens 
artísticas, respeitando suas experiências, suas vivências e suas percepções. 
(GO-EF03AR01-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 e valorizar o repertório 
imagético do cotidiano individual e coletivo, fortalecendo o respeito às diferenças sociais e 
compreendendo-se enquanto sujeito atuante na sociedade. 

 
 

ATIVIDADE 016  
 
 

Nessa atividade vamos falar sobre pintura, que é a arte em que o artista expressa suas emoções e 

momentos da vida por meio de imagens. É importante observar cores, movimentos, formas, 

figuras, temas e como os espaços foram completados nos suportes utilizados. Ele pode utilizar 

tintas, lápis, canetas, pincéis, espátulas, mãos e dedos, gravetos e penas, materiais alternativos 

inclusive de descarte. Os suportes podem ser bem variados: telas, papéis, paredes, madeiras, 

azulejos, objetos, corpo, etc. Nessa atividade vamos aprender sobre a Pintura Corporal, em que o 

artista usa o corpo humano como suporte para desenvolver a sua arte. No mundo inteiro as 

pessoas gostam de enfeitar o corpo com pinturas: os povos indígenas, os africanos, os asiáticos, 

os povos que vivem nas Américas e os europeus. Todos gostam de expressar seus sentimentos 

com desenhos e pinturas sobre a pele. Cada um do seu jeito, eles se pintam, entre outras coisas, 

para: participar de festas religiosas, preparar-se para um evento ou mostrar para que time torça. 



 

 

Observe as imagens: 

 

Imagem 1 - Índio Kadiwéu 
Fonte: https://www.tumblr.com/search/kadiw%C3%A9u / acesso em 15/10/2020. 

 
 

 

Imagem 2 - Aborígenes Australianos 

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Abor%C3%ADgenes_australianos / acesso em 15/10/2020. 

 

https://www.tumblr.com/search/kadiw%C3%A9u
https://pt.wikipedia.org/wiki/Abor%C3%ADgenes_australianos


 

 

 

Imagem 3 - Torcedor Brasileiro 
Fonte: https://br.pinterest.com/pin/652107221014266275/ acesso em 16/10/2020. 

 

01.  O que é uma pintura corporal? 

 

 

 

02. Porque as pessoas gostam de fazer uma pintura corporal? Para que elas fazem isso? 

 

 

 

 

03. Quais a semelhanças nas imagens 1, 2 e 3? 

 

 

 

As pinturas corporais dos indígenas brasileiros expressam significados religiosos e culturais. Eles 

usam tintas obtidas de frutas, como o urucum e o jenipapo, e de outros materiais da natureza, como 

o carvão e o barro. Cada povo possui suas pinturas preferidas. A pintura corporal identifica as 

comunidades a que pertencem. 

https://br.pinterest.com/pin/652107221014266275/


 

 

04. Como é feita a tinta para a pintura corporal dos indígenas? 

 

 

 

 

05. Porque os indígenas fazem pintura corporal?  

 

 

 

 

Observe o quadro abaixo:

 

Imagem digitalizada. 

 

06. Estas pinturas do quadro acima são dos Índios Baikiri e representam animais. Agora é a sua vez 

de experimentar. Escolha algumas das pinturas corporais acima desenhe e pinte sobre o desenho 

no corpo do índio da próxima página. Use canetas hidrográficas.     



 

 

 



 

 

Sobre as imagens: 

Fonte: https://pib.socioambiental.org/pt/Povo:Kadiw%C3%A9u / acesso em 15/10/2020. 

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Abor%C3%ADgenes_australianos / acesso em 15/10/2020. 

Fonte: https://br.pinterest.com/pin/652107221014266275/ acesso em 16/10/2020. 

Fonte: Santa Rosa, Nereide Schilaro – Arte na sala de aula. São Paulo: Escala Educacional, 2007. 

 

 

 

https://pib.socioambiental.org/pt/Povo:Kadiw%C3%A9u
https://pt.wikipedia.org/wiki/Abor%C3%ADgenes_australianos
https://br.pinterest.com/pin/652107221014266275/

