
 

 

ATIVIDADE ARTE – ARTES VISUAIS 
Nome:    Data: ___/___/2020  

Unidade Escolar:    Ano: 4º  

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-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. 

  

ATIVIDADE 013 
 

 

OLÁ, ESTUDANTE! 

Você sabe o que é figura e fundo na obra de arte? 

Vamos continuar nosso estudo e conhecer um pouco mais? 

Figura seria o que aparece na frente e é, também, considerado como primeiro plano. 

Então, o que caracteriza o fundo é o que está atrás da figura principal, ou seja, o que está ao 

redor da imagem central na obra de arte ou na fotografia, o fundo é considerado também 

como segundo plano 

 

 

 

PRIMEIRO E SEGUNDO PLANO  

 

Se você tira uma selfie próximo a uma paisagem, a sua imagem é a figura central, você está 

como primeiro plano, enquanto a paisagem (que é cenário) é o fundo, considerado segundo 

plano. Isso pode ser observado no desenho, na pintura, na fotografia ou mesmo no cenário de 

uma peça de Teatro. 



 

 

 

FIGURA 01 – MONA LISA  

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Mona_Lisa /acesso 22/08/2020 

 

Na obra Mona Lisa, de Leonardo Da Vinci, por exemplo, podemos observar essa relação de       figura 

e fundo e entender melhor com o vídeo a seguir: 

https://www.youtube.com/watch?v=9_2MZDyL4CM /acesso 22/08/2020 

 

01. Você acha que a Mona Lisa está séria ou sorrindo?  

_____________________________________________________________________________ 

02. Observe a figura 01 e responda:  

A) Como é o cenário que você vê em segundo plano?  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

B) A Mona Lisa está em primeiro ou segundo plano?  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

C) O vestuário dela é o mesmo que vestimos hoje em dia? Explique.  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Mona_Lisa
https://www.youtube.com/watch?v=9_2MZDyL4CM


 

 

03. Agora é com você. Imagine um lugar que gosta de ir e desenhe você em primeiro plano e 

o cenário, que é o lugar, em segundo plano. (Pode observar uma foto sua com parentes ou 

amigos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04. Assista ao vídeo do link a seguir, veja as imagens em movimento e o que está em planos 

diferentes no cenário. 

A) O que você observou em primeiro plano em cada imagem móvel do vídeo?  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

B)  O que apareceu em segundo plano como cenário?  

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

C) Você conseguiu ver elementos do terceiro plano? Quais?  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

D) O vídeo fala das obras de qual artista? 

_______________________________________________________________________________ 


