
 

 

  

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.  
Contextos e práticas: Formas distintas das artes visuais tradicionais e contemporâneas, locais, 
regionais e nacionais. 

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. 

ATIVIDADE 014 

 

OLÁ, ESTUDANTE! 

Você tem livros literários em casa? 

Já observou quem escreveu e ilustrou? 

Vamos começar o nosso estudo e conhecer um pouco mais sobre isso? 

Observe a capa do seu livro e veja se o autor tem o mesmo nome do ilustrador. Pode ser que sim 

e pode ser que não. 

 

 

 



 

 

  

DANIELA DE BRITO 

ESCRITORA E ILUSTRADORA  

 
IMAGEM 01 

Fonte: http://tribunadoplanalto.com.br/2018/04/18/escritora-goiana-lanca-livros-com-poemas-e-ilustracoes-

interativas/  

Acesso em: 11/09/2020 

 

 
IMAGEM 2 

Fonte: https://danieladebrito.com.br/publicacao/ Acesso em: 05/09/2020 

 

“Em um piquenique, nunca estamos sozinhos. Há insetos, animais, pássaros. 

São muitos sabores, formas e cores”. 

Esta é uma fala da escritora e ilustradora goiana Dani de Brito. Nela, a artista relata que tudo o 

que está ao nosso redor serve de inspiração para o desenho e a criação. 

http://tribunadoplanalto.com.br/2018/04/18/escritora-goiana-lanca-livros-com-poemas-e-ilustracoes-interativas/
http://tribunadoplanalto.com.br/2018/04/18/escritora-goiana-lanca-livros-com-poemas-e-ilustracoes-interativas/
https://danieladebrito.com.br/publicacao/


 

 

  

Neste link a artista Daniela de Brito gravou um vídeo especialmente para vocês: 

https://www.youtube.com/watch?v=u8yQv4OeEdI&t=47s  Acesso em: 12/09/2020 

 

 
IMAGEM 3 

Fonte: https://drive.google.com/file/d/13oVXbhRXUHgN2Af_jbAoMdlNGLosY5sj/view / Acesso em: 09/09/2020 

 

01. Observe a imagem 3. Qual a técnica que a artista Dani usou? 

_______________________________________________________________________________ 

02. Olhando a imagem 3 explique o que você acha que seria a história do livro. 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

IMAGEM 4 

Fonte: https://drive.google.com/file/d/1wIuWfwd2uAyiGuRZ-fbCdjV70njuVFWw/view /  Acesso em: 09/09/2020 

https://www.youtube.com/watch?v=u8yQv4OeEdI&t=47s
https://drive.google.com/file/d/13oVXbhRXUHgN2Af_jbAoMdlNGLosY5sj/view
https://drive.google.com/file/d/1wIuWfwd2uAyiGuRZ-fbCdjV70njuVFWw/view


 

 

  

Muitos ilustradores também escrevem histórias e poesias, como nesse livro acima da Daniela de 

Brito, que além de escrever ela também o ilustrou. 

 

03. Agora você é o artista faça de conta que recebeu a encomenda de uma editora para escrever 

uma poesia e ilustrar um livro e terá que começar pela capa. Observe bem ao seu redor, tudo o que 

acontece pode inspirar você. Você é o artista, é só começar. (Se quiser, pode acrescentar colagens 

no seu trabalho). 

 

Crie uma poesia curtinha e ilustre-a no quadro a seguir, assim fica muito mais interessante. 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

Uma editora é uma organização, frequentemente uma empresa (embora possa ser algum outro 

tipo de associação sem fins lucrativos), que coordena o processo de editoração e de publicação de 

obras literárias (como livros e partituras), discográficas (fonograma) e impressos (como jornais e 

revistas). Em geral, as editoras se especializam em um tipo de publicação e área: livros literários, 

livros didáticos, obras de referência, partituras, discos, jornais, revistas e outros. Em geral também, 

é a editora que arca com os custos de produção, divulgação e distribuição.  

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Editora/  Acesso em: 06/09/2020 

 

04. De acordo com o texto acima, explique com as suas palavras o que você entendeu que é uma 

editora. 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

05. Observe a capa de vários livros da sua casa. Agora escreva abaixo os nomes das editoras que 

fizeram as publicações: 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Editora/
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Fonte: https://danieladebrito.com.br/publicacao/  Acesso em: 05/09/2020 
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