
 

 

ATIVIDADE ARTE- ARTES VISUAIS 

Nome:  Data: ___/___/2020 

Unidade Escolar:  Ano: 2º 

Componente Curricular: ARTE/ARTES VISUAIS 

Tema/ Objeto do Conhecimento: Elementos das linguagens: elementos constitutivos das Artes 
Visuais 

Habilidades: (GO-EF05AR02-A) Explorar, reconhecer e produzir criativamente os elementos 
constitutivos das artes visuais, tais como: o ponto, a linha, a forma, a cor, o espaço, o movimento, a 
textura, os planos, a perspectiva, como componentes fundamentais para a composição e a criação 
artística em contextos variados e significativos, utilizando diferentes suportes e ferramentas. 

 

 

 

 

 

 

A linha pode ser definida como uma sequência de infinitos pontos bem juntinhos, ou o rastro que o 

ponto deixa ao deslocar-se no espaço. Temos vários tipos de linhas e cada uma dela pode causar 

sensações diferentes em uma obra. Observe como as linhas são exploradas nas obras de alguns artistas: 

                                           

Fonte: https://www.wikiart.org/pt/acesso em 26/03/2020          Fonte: https://www.ebiografia.com/joan_miro/acesso/ em27/03/2020 

                               Composition No.10                                                      Constelações (1941) 

                                Piet Mondrian                                                                         Joan Miró 

 

 

ALFABETO VISUAL 

As Artes Visuais possuem elementos que servem para formar as suas imagens, são chamados de 

elementos da linguagem visual; dentre outros, temos o ponto, as linhas, as formas/figuras, a textura, a 

cor. Vamos conhecer melhor o ponto e as linhas? 



 

 

 

Fonte:https://www.artmajeur.com/pt/dekartist/artworks/acesso em 27/03/2020 

Bikes 

Dek 

02. Experimente fazer desenhos somente com linhas no espaço abaixo, utilize várias cores para 

obter efeitos melhores 

 



 

 

03.  Leia o poema abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04.      Sobre o poema acima, escolha a parte que você mais gostou e faça uma ilustração no espaço 

abaixo. Utilize barbante e cola para fazer esta ilustração. 

 A LINHA ASSANHADA 
Era uma linha assanhada. Era tudo e quase nada. 

Era um retângulo, um quadrado, um círculo ou um 
triângulo. 

Era torta, reta, curva, semi-reta. 
Nada sabia de Geometria, mas geometrava como 

ninguém. 
Um dia virou cubo, se atrapalhou e quase virou tubo. 

Inventava e desinventava formas. 
Outro dia foi montanha. Se desmanchou e virou céu. 

Se cansou e virou mar. Se aborreceu e virou sol. 
Reta, curva, torta e quase certa. Certo dia, imitou 

homem. 
Não gostou e virou bicho. Enrolou e se enroscou. 

Se contorceu para endireitar. Se engasgou pra 
consertar e embaraçou. 

Virou um tanto de coisas grandes, miúdas. Acertou e 
desacertou. 

Rolou pra lá e pra cá. 
Virou ponto e sossegou. 

 
 

Poema de Carlos Jorge. 

 

Fonte:http://amigasdaedu.blogspot.com/2012/03/poema-com-atividade-

linha-assanhada.html 

http://amigasdaedu.blogspot.com/2012/03/poema-com-atividade-linha-assanhada.html
http://amigasdaedu.blogspot.com/2012/03/poema-com-atividade-linha-assanhada.html


 

 

 

 



 

 

 

 

Sobre os elementos da linguagem visual: 

 

https://pointdaarte.webnode.com.br/news/os-elementos-da-linguagem-visual1/ 

http://grupoevolucao.com.br/livro/Old/elementos_bsicos_da_linguagem_visual.html 

Fonte:http://amigasdaedu.blogspot.com/2012/03/poema-com-atividade-linha-assanhada.html 

Sobre as imagens e os artistas: 

https://www.ppow.com.br/2014/02/13/exposicao-da-artista-plastica-izabel-litieri 

http://www.izabellitieri.art.br/ 

https://www.ebiografia.com/joan_miro/acesso 

https://www.wikiart.org/pt/charles-angrand/acesso 

https://www.wikiart.org/pt/acesso 

https://www.ebiografia.com/joan_miro 

https://cultura.culturamix.com/arte/obras-de-piet-mondrian 

https://www.artmajeur.com/pt/dekartist/artworks 


