
 

 

ATIVIDADE ARTE – ARTES VISUAIS 

Nome:  Data: ___/___/2020 

Unidade Escolar:  Ano: 5º 

Componente Curricular: ARTE/ARTES VISUAIS 

Objeto de Conhecimento/Conteúdo: Matrizes Estéticas e Culturais: Brinquedos, brincadeiras, 
jogos, danças, canções e histórias de diferentes matrizes estéticas e culturais de diferentes épocas 
 

Habilidades: (GO-EF05AR24) 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-os com as experiências em artes visuais e as outras 

linguagens artísticas. 
 

ATIVIDADE 2 

 

 

 

 

 

 

01.  Observe as imagens abaixo. Uma delas é a obra de um artista que viveu no século XVI, 
chamado Pieter Brueghel.  
 

 
http://jubichan.blogspot.com/2017/01/jogos-infantis-pieter-brueghel.html/acesso em 02/04/2020 

Jogos Infantis – Pieter Brueghel 

Quem quer brincar levanta 
a mão?! 

Um, dois, três e .... Já! 
Quem chegar por último... 

É assim que se começa uma brincadeira. Quem nunca usou as expressões acima? Houve uma 

época em que as crianças podiam brincar na rua. Esses jogos, brinquedos e brincadeiras são 

chamados de populares ou tradicionais, pois são passados de geração em geração e a maioria 

não conseguimos identificar a sua origem. 

 

http://jubichan.blogspot.com/2017/01/jogos-infantis-pieter-brueghel.html


 

 

A outra obra é de Ivan Cruz, artista brasileiro que nasceu no Rio de Janeiro em 1947. Veja que há uma 

grande variedade de brinquedos e brincadeiras e que podemos identificar, pois muitos deles são 

usados até os dias de hoje. 

 

https://acrilex.com.br/portfolio-item/ivan-cruz/acesso em 02/04/2020 

Crianças na Praça – Ivan Cruz 

02. Ao observar as obras de Pieter Brughel e Ivan Cruz quais brinquedos e brincadeiras você 
conseguiu identificar? Anote abaixo: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

03. A primeira imagem é muito antiga, não? O computador, o celular, o tablet mudaram muito a 
forma de brincar das crianças no século XXI, você não acha? Anote abaixo quais jogos, 
brinquedos e brincadeiras são comuns hoje em dia: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

https://acrilex.com.br/portfolio-item/ivan-cruz/acesso


 

 

04. Pergunte ao papai, à mamãe, ao vovô, à vovó, aos tios como eram as brincadeiras na época 
deles. Que tipo de jogos, brinquedos e brincadeiras eles brincavam? Anote abaixo: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

05. Você observou a representação de jogos, brinquedos e brincadeiras de épocas distintas. 
A) O que há de diferente nelas? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

B) O que há de semelhante nelas? 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

06. No espaço abaixo faça um desenho que represente as brincadeiras que você mais gosta. Faça 
isso a partir das obras dos artistas Pieter Brughel e Ivan Cruz, utilize várias cores e preencha 
todo o espaço do retângulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Você é o artista da vez! 



 

 

Sobre jogos, brinquedos e brincadeiras: 

https://www.wizard.com.br/wizkids/origem-de-brincadeiras-infantis-populares-entre-as-criancas/ 

https://ciabrink.com.br/2018/05/30/origem-de-brincadeiras-populares/ 

 

Sobre os artistas: 

https://www.infoescola.com/biografias/pieter-bruegel-o-velho/ 

https://www.youtube.com/watch?v=dTzZ-womdL8 

https://www.ivancruz.com.br/sobre 
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https://www.youtube.com/watch?v=dTzZ-womdL8
https://www.ivancruz.com.br/sobre

