
 

 

  

ATIVIDADE ARTE – ARTES VISUAIS   

Nome:      Data: ___/___/2020   

Unidade Escolar:   
   

Ano: 5º   

Componente Curricular: ARTE/ARTES VISUAIS   

Objetos de Conhecimento/Conteúdos:  
Contextos e Práticas: 
Formas distintas das artes visuais tradicionais e contemporâneas locais, regionais e nacionais.  

Habilidades: 

(GO-EF05AR01A) 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, assim como valorizar o 
repertório imagético do cotidiano individual e coletivo de forma sensível.  

  

ATIVIDADE 013  

  

 

 

  

 OLÁ, ESTUDANTE!   

Você sabia que as estampas são criações divertidas em forma de figuras, desenhos ou pinturas? 

Elas podem aparecer uma ou mais vezes sobre o tecido, o papel, o plástico ou outro material. As 

estampas podem estar nas roupas, no papel de presente, no lençol, nas sacolas e em outros 

objetos. Para surgir a estampa, alguém as criou antes e podem ser manuais ou digitais, esta última 

é mais sustentável, pois consome menos água e energia para ser impressa.  

 

 

 

 

 



 

 

  

ESTAMPARIA 

As estampas mais antigas foram feitas com madeira, estêncil e cobre. Elas foram feitas pelos 

fenícios, persas, egípcios, mas quem era mestre mesmo na estamparia eram os indianos. 

 

 
 
 

 
 
 
Essas estampas com a técnica de serigrafia sobre linho foram escavadas pelos arqueólogos em 

tumbas egípcias há 8.000 anos, já as de seda foram de escavações à leste do Turkistão e Kansu, 

provavelmente da dinastia Tang chinesa. Hoje, temos diversas variações e técnicas de 

estamparia. 

 
 

Fonte: https://blogsigbol.com/2018/12/22/a-historia-das-estampas/   Acesso em: 23/08/2020 

01. Que tal fazer uma pesquisa? Qual é o significado da palavra serigrafia?  

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________  

                                                        

                                                                                      IMAGEM 1  

Fonte: https://www.doncella.com.br/img/products/tecido-viscose-estampado-maxi-geometrico-com-

marinho /acesso em 23/08/2020 
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IMAGEM 2  

Fonte: https://http2.mlstatic.com/poltrona-pes-madeira-decorativa-p-sala-quarto-casa-colorida- 

D_NQ_NP_22996-MLB20239929099_022015 /acesso em 23/08/2020 

02. Escreva sobre as estampas quanto às formas, linhas e cores.  

A) Da imagem 1:  

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

B) Da imagem 2:  

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________  

02. Uma das características das festas juninas são as roupas estampadas. Escreva sobre as 

estampas das roupas:  

A) Masculinas:  

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________  

  

B) Femininas:  

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________  
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04. As pessoas da sua casa possuem várias peças do vestuário que provavelmente têm estampas 

(Pode ser de avó, tia, primo, você escolhe). Vamos desenhar a estampa da roupa escolhida 

preenchendo o espaço abaixo. Faça os desenhos e pinte, pode variar as cores de acordo com 

a sua preferência.  

  

 

 

05. Escreva nas linhas abaixo:   

A) De quem é a roupa que você desenhou a estampa?  Ela te lembra algum acontecimento 

em família? Escreva.  

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________  

 

 

Para aprender um pouco mais sobre estampas assista o vídeo abaixo:  

https://youtu.be/wcGaHsspw2U/Acesso em: 22/08/2020 


