
 

  

 

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 018  

  

OLÁ, ESTUDANTES!  

TUDO BEM? 

VOCÊ JÁ OUVIU FALAR QUE O CINEMA É A SÉTIMA ARTE? 

NA AULA ANTERIOR VOCÊ PÔDE PERCEBER AS QUATRO LINGUAGENS ARTÍSTICAS PRINCIPAIS. 

SÓ QUE EXISTEM OUTRAS NO MUNDO DA ARTE. À MEDIDA QUE O HOMEM VAI FAZENDO 

NOVAS DESCOBERTAS E INVENÇÕES A ARTE TAMBÉM GANHA COM ISSO. VAMOS VER? 

 



 

  

 

1.Pesquise na Wikipédia, no link abaixo, sobre a numeração das artes e observe: 

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Numera%C3%A7%C3%A3o_das_artes Acesso em: 05/11/2020 

 

2.De acordo com a revista Superinteressante a classificação é essa no link abaixo. Ela está de 

acordo com a sua pesquisa na Wikipédia?                    Sim                      Não           Explique. 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

Fonte: https://super.abril.com.br/mundo-estranho/se-o-cinema-e-a-setima-arte-quais-sao-as-outras/ Acesso em: 

21/11/2020 

 

1º - Música 

2º - Dança 

3º - Pintura 

4º - Escultura 

5º - Arquitetura 

6º - Poesia 

7º - Cinema 

8º - Fotografia 

9º - Quadrinhos 

10º - Vídeo Game 

Outros lugares ainda classificam uma mais atual que é a: 

11º - Arte Digital 

 

Você observou nos dois vídeos que nem sempre o que pesquisamos em lugares diferentes tem a 

resposta igual. É sempre bom pesquisar em pelo menos três lugares diferentes antes de tirar as 

nossas conclusões, não é mesmo? 

 

No vídeo abaixo algumas crianças como você também representaram as linguagens artísticas com 

desenhos e pinturas. Observe: 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=ukcw25rFrrk Acesso em: 05/11/2020 

 

Curiosidade: 

Você sabia que a palavra fotografia significa: 

FOTO = LUZ 

GRAFIA = ESCRITA/DESENHO 

Ou seja, desenhar com a luz. 

Para que haja a imagem na fotografia é necessário a presença da luz. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Numera%C3%A7%C3%A3o_das_artes
https://super.abril.com.br/mundo-estranho/se-o-cinema-e-a-setima-arte-quais-sao-as-outras/
https://www.youtube.com/watch?v=ukcw25rFrrk


 

  

 

2. Agora vamos aproveitar a tecnologia da 8ª arte que é a ______________________________ . 

A- Observe as imagens abaixo e tire uma fotografia representando as cores quentes, de acordo 

com o local que você mora. (Pode ser de frutas, verduras ou estampas de roupas) 

Cores quentes: 

                    IMAGEM 1                                                                IMAGEM 2 

  
 

Fonte: https://www.google.com/search?q=frutas+com+cores+quentes Acesso em:21/11/2020 

Fonte: https://www.google.com/search?q=estampas+afro+com+cores+quentes Acesso em: 21/11/2020  

 

B- Quais as três cores quentes que você está vendo acima? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Paisagem com cores frias na pintura e na fotografia: 

IMAGEM 3 

PAISAGEM COM CIPRESTE – VINCENT VAN GOGH 

 
Fonte: https://medium.com/@avufma/p%C3%B3s-impressionismo-3cc77dc760c Acesso em: 21/11/2020 

https://www.google.com/search?q=frutas+com+cores+quentes
https://www.google.com/search?q=estampas+afro+com+cores+quentes
https://medium.com/@avufma/p%C3%B3s-impressionismo-3cc77dc760c


 

  

IMAGEM 4 

BOSQUE DOS BURITIS – GOIÂNIA 

 
Fonte: https://diaonline.ig.com.br/aproveite/cidades/goiania/saiba-porque-goiania-tem-tantas-areas-verdes/ 

Acesso em: 21/11/2020 

 

Nas imagens 3 e 4 podemos observar as cores frias tanto na pintura de Van Gogh quanto na 

fotografia do Bosque dos Buritis. 

3. Quais as cores frias que aparecem nas imagens 3 e 4? Pode dizer se a cor é clara e escura 

também. Ok? 

______________________________________________________________________________ 

4. Agora observe ao seu redor e fotografe detalhes da natureza com cores frias, pode aparecer 

o céu também. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://diaonline.ig.com.br/aproveite/cidades/goiania/saiba-porque-goiania-tem-tantas-areas-verdes/


 

  

5. Agora você vai escolher ao seu redor o que tem com cores quentes e tirar uma bela foto. 

Pode ser de objetos, estampas de roupas; enfim, o que a sua imaginação mandar. Depois 

troque com os seus colegas as imagens registradas e peça a opinião deles. Ok? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sites de busca: 

 

   Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Numera%C3%A7%C3%A3o_das_artes Acesso em: 

05/11/2020 

   Fonte: https://super.abril.com.br/mundo-estranho/se-o-cinema-e-a-setima-arte-quais-sao-as-

outras/ Acesso em:  21/11/2020 

   Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=ukcw25rFrrk Acesso em:05/11/2020 

Fonte: https://www.google.com/search?q=frutas+com+cores+quentes Acesso em:21/11/2020 

Fonte: https://www.google.com/search?q=estampas+afro+com+cores+quentes Acesso em: 

21/11/2020  

Fonte: https://medium.com/@avufma/p%C3%B3s-impressionismo-3cc77dc760c Acesso em: 

21/11/2020 

Fonte: https://diaonline.ig.com.br/aproveite/cidades/goiania/saiba-porque-goiania-tem-tantas-

areas-verdes/ Acesso em: 21/11/2020 
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