
 

 

  

ATIVIDADE ARTE – ARTES VISUAIS 

Nome:      Data: ___/___/2020   

Unidade Escolar:   
   

Ano: 5º   

Componente Curricular: ARTE/ARTES VISUAIS   

Objetos de Conhecimento /Conteúdos: 
Sistemas (Espaços e Atuações) da Linguagem:  
Sistema das artes visuais   
Artistas, artesãos e curadores  
Processos de Criação: Relação dos processos de criação e produção autônoma e autoral entre as 
diversas linguagens artísticas.  

Habilidades: 
(GO-EF05AR07-A) Reconhecer, explorar e habituar-se a frequentar espaços do sistema das artes 
visuais, tais como: museus, espaços culturais, centros culturais, fundações, ateliês de artistas e 
artesãos, desenvolver o sentido de pertencimento a uma cultura, aprender de forma significativa 
as relações entre o sujeito e as experiências em artes visuais, ampliar o seu repertório imagético, 
estético, o pensamento crítico e sensível.  
 (GO-EF05AR07-B) Conhecer, valorizar e respeitar os artistas, tais como: artistas plásticos, 
ilustradores, designers, grafiteiros, artesãos e os curadores locais, estabelecendo relações com os 
nacionais e internacionais de forma investigativa, crítica e sensível.  
(GO-EF05AR23) Reconhecer e experimentar, por meio de projetos temáticos, as possibilidades de 
relacionar os processos de criação com a produção autônoma e autoral entre as diversas 
linguagens artísticas, suas conexões e especificidades, respeitando os contextos locais, sociais e 
culturais.  
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OLÁ, ESTUDANTE! 

Você gosta de desenhar?  

Algumas pessoas sim, outras não, mas tudo é uma questão de treino e dedicação pois todos 

conseguem se expressar. Se você tem o costume de guardar os seus trabalhos de arte, vai ver que 

com dedicação eles vão ficando cada dia melhores. Você passa a observar melhor as coisas ao seu 

redor e a cada dia registra com mais atenção os detalhes, passando a ter o seu próprio estilo de 

criar.   

  



 

 

  

DESENHO DE OBSERVAÇÃO  

 

É a capacidade de registrar no papel, através do desenho, tudo o que é observado ao seu redor e 

pode ser de: natureza, pessoas, objetos, animais, plantas, etc.  

   

 
IMAGEM 1  

NATUREZA MORTA 

Fonte: https://br.pinterest.com/pin/66780006955384182/ 

Acesso em: 22/09/2020  

 

NATUREZA MORTA NO DESENHO  

  

Natureza morta é tudo o que já foi vivo e animado um dia e passa a ser inanimado; por exemplo: 

uma fruta tirada do pé, folhas que não estão mais numa árvore mesmo se estiverem verdes, 

verduras e legumes que já foram parar na geladeira também são natureza morta.  
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IMAGEM 2  

NATUREZA MORTA – MARIA LEONTINA  
Fonte: https://www.google.com/search?q=natureza+morta+de+maria+leontina  

 Acesso em: 22/09/2020  

  

01. Você entendeu o que é natureza morta lendo o texto e observando a imagem acima? 

Explique:  

 ________________________________________________________________________________ 

 

02. Você já aprendeu sobre as cores primárias; pensando nisso, o que você colocaria de fruta, 

planta ou objeto numa composição para a natureza morta, de acordo com as cores abaixo:  

A) VERMELHO __________________________________________________________________ 

B) AMARELO ___________________________________________________________________  

C) AZUL _______________________________________________________________________ 

 

03. Observe a pintura de natureza morta da artista Maria Leontina e descreva tudo o que você 

observa na tela e escreva abaixo:  

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________   

https://www.google.com/search?q=natureza+morta+de+maria+leontina
https://www.google.com/search?q=natureza+morta+de+maria+leontina
https://www.google.com/search?q=natureza+morta+de+maria+leontina


 

 

  

04. O desenho de observação de natureza morta é uma ótima atividade criativa para se fazer 

quando está em casa. Peça para as pessoas que moram com você escolherem frutas, 

verduras e algum objeto para que você faça um desenho de observação; arrume de forma 

harmônica como na imagem 1 e 2, só que do seu jeito e com os elementos que vocês 

escolheram.  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  


