
 

 

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

Unidade Escolar:    Ano: 4º  

Componente Curricular: ARTE/ARTES VISUAIS  

Objetos de Conhecimento/Conteúdos: 
Elementos das Linguagens: Elementos constitutivos das artes visuais.  
Matrizes Estéticas e Culturais: Matrizes Estéticas e Culturais.   

Habilidades:   

(GO-EF04AR02-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.  

(GO-EF04AR03-A) Conhecer, reconhecer, analisar e valorizar a influência das distintas matrizes 
estéticas e culturais das artes visuais nas manifestações artísticas locais, regionais, nacionais e 
universais, bem como produzir artisticamente, a partir das obras dos artistas estudados, 
relacionando-os aos contextos pessoais e sociais presentes na vida cotidiana, de forma reflexiva e 
investigativa.    

ATIVIDADE 006 

Lembra-se da aula anterior? Estudamos alguns artistas que representaram o cotidiano em que vivem. 

Existem muitos outros. 

Na aula de hoje, vamos aprender um pouco sobre a arte de artistas que fizeram pinturas com o tema 

central: Festas Populares Brasileiras. 

Você conhece ou participou de alguma? 

FESTAS POPULARES: 

As festas populares são comemorações ou eventos festivos, cuja principal característica é a 

participação do povo (coletividade). São caracterizadas também pela presença marcante das 

tradições regionais, rituais religiosos, comidas, músicas, danças e roupas típicas. Ocorrem em 

diversas localidades do Brasil, algumas são específicas de determinadas cidades ou regiões e 

estão ligadas ao folclore brasileiro, pois apresentam forte componente cultural. São exemplos 

de festas populares: Festa Junina, Folia de Reis, Congada, Carnaval, Boi-Bumbá, entre muitas 

outras. São importantes na construção de identidades, e elemento fundamental para a 

constituição de sujeitos sociais ativos. Sendo assim, as festas e expressões culturais populares 

de convívio revelam e sedimentam valores de uma cultura. 



 

 

ALFREDO VOLPI  

  
Figura 1 – Bandeirinhas – Alfredo Volpi – 1970  

Fonte: http://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra1797/bandeirinhas (Acesso 21/04/2020)  

  

HEITOR DOS PRAZERES  

  
Figura 2 – Carnaval – Heitor dos Prazeres   

Fonte: http://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra59800/carnaval (Acesso 21/04/2020)   

 

ANITA MALFATTI  

  
Figura 3 – Festa de São João – Anita Malfatti  

Fonte: https://www.revistaprosaversoearte.com/festas-juninas-nas-artes/ (Acesso 21/04/2020)   
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Estudante, agora é a sua vez! 

  

A) Pesquise e anote o nome de outros artistas brasileiros que também fizeram pinturas com o 

tema: Festas Populares. 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

B) Na sua escola, você já ajudou fazer “bandeirolas” para festa junina? Observe a figura 1 do 

artista Alfredo Volpi. Procure papéis coloridos que você tenha em casa. Recorte bandeirolas 

pequenas e cole no espaço abaixo. Use desenho para compor e montar a sua festa junina! 

  
 

 

 



 

 

C) Você conhece a história do carnaval? É uma das maiores festas populares brasileiras. Observe 

a figura 2, de Heitor dos Prazeres. Percebe diferenças e semelhanças com o carnaval de hoje 

em dia que você conhece? Procure em revistas ou pesquise na internet uma imagem que 

representa o carnaval da atualidade. Recorte e cole no espaço abaixo. Se não encontrar uma 

imagem para recortar faça o desenho e use cores bem alegres. 

 

   

D) O estado de Goiás faz parte da Região Centro Oeste.  Registre aqui as festas mais conhecidas 

da nossa região. Comece pela festa popular que você ou sua família mais conhecem ou gostam 

de participar. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 



 

 

E) A festa junina é um evento coletivo tradicional conhecido pela maioria da população. 

Geralmente fazem parte dessa festa: bandeirolas, quadrilha, barraquinhas com comidas 

típicas... Use o espaço abaixo para desenhar tudo que mais gosta nas festas juninas de que 

você participa.   

   

 


