
 

 

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

Unidade Escolar:    Ano: 3º  

Componente Curricular: ARTE/ARTES VISUAIS  

Objeto de Conhecimento/Conteúdo:   
Elementos das Linguagens: Elementos constitutivos das artes visuais.  
Matrizes Estéticas e Culturais: Matrizes Estéticas e Culturais, locais e regionais e seus artistas 
representantes.   

Habilidades:   

(GO-EF03AR02-B) Conhecer os elementos constitutivos das artes visuais, tais como: o ponto, a 
linha, a forma, a cor, o espaço, os planos, a textura, explorando diferentes suportes, ferramentas, 
materiais, técnicas tradicionais e alternativas, como componentes fundamentais para composição, 
expressão e poética artística e estética.   

(GO-EF03AR03-A) Conhecer as distintas matrizes estéticas e culturais, reconhecendo os artistas 
que contribuem com a produção artística local e regional, especificamente, bem como produzir a 
partir das obras estudadas, desenvolvendo a sua criatividade e a poética individual.   

  

ATIVIDADE 005  

E a brincadeira continua!  

Lembra-se do artista Ivan Cruz? Retome a aula 004 para recordar!  

Observe a obra: BARQUINHO DE PAPEL 

 
Figura 2 - Barquinho de Papel – Ivan Cruz, 

Fonte: http://baudaweb.blogspot.com/2017/08/ivan-cruz-colorida-arte-brincadeiras-de.html  

Acesso em: 03/04/2020) 
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Agora é a sua vez!   

1. Você já fez dobraduras? Escreva aqui as dobraduras que você sabe fazer:  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________  

  

2. Observe e descubra como fazer uma dobradura de um “Barquinho de papel” (figura 1). Se não 

souber, pergunte para alguém da sua família. Faça a dobradura e cole no espaço abaixo! 

Desenhe e pinte o espaço onde o barquinho poderia estar (rio, mar, lago, poça de água, 

numa vasilha, na enxurrada da chuva...). Ah e você pode brincar com um barquinho de papel 

na sua casa, coloque água numa bacia ou tanque, mas se lembre de não desperdiçar água!   

   



 

 

3. Você conseguiu fazer a dobradura do barquinho de papel? Parabéns! E brincou com o 

barquinho? Escreva aqui qual foi a parte que mais gostou: fazer a dobradura ou brincar com 

o barquinho?   

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________  

4. Existem muitas outras dobraduras. Além do barquinho, você sabe fazer alguma outra 

dobradura de papel? Tente fazer mais duas dobraduras e cole no espaço abaixo. Use pouca 

cola.  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

 

OBSERVAÇÃO: O artista Ivan Cruz ainda pintou outras brincadeiras como: Patinete, Ciranda, Cabo de 

guerra, Cama de gato, Pé de lata, Perna de pau, Pulando corda, Bambolê, Rodando Iô Iô, Rodando 

Pião, Pulando amarelinha, Avião de papel, Balanço, Escravo de Jó, Pique esconde... e muitas outras.   

 Quando as aulas retornarem. Pergunte ao seu (sua) professor (a) se podem conhecer, aprender e 

brincar algumas das brincadeiras que o artista Ivan Cruz representou em suas pinturas! E boa 

brincadeira!!!  


