
 

 

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

Unidade Escolar:    Ano: 5º  

Componente Curricular: ARTE/ARTES VISUAIS  

Objeto de Conhecimento/Conteúdo: Elementos das linguagens: elementos constitutivos das Artes 
Visuais.  
  

Habilidades: (GO-EF05AR02-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.  

ATIVIDADE 004 

 As imagens podem ser criadas usando elementos básicos da linguagem visual como pontos, linhas, 

cores, formas, texturas, espaços, perspectiva, composição, movimento. As imagens e as obras de 

arte são criadas em vários contextos sociais e culturais, também são usados vários materiais e  

suportes e cada artista tem as suas preferências e o seu modo próprio de fazer. 

  

Observe as imagens a seguir:  

  

                            
Fonte: http://o-que-vem-a-rede.blogspot.com/2012/12/parque-de-diversoes-de-crochet.html  / acesso em 

23/04/2020 

Um parque de diversões feito em crochê | instalação de Toshiko Horiuchi-McAdam  

http://o-que-vem-a-rede.blogspot.com/2012/12/parque-de-diversoes-de-crochet.html
http://o-que-vem-a-rede.blogspot.com/2012/12/parque-de-diversoes-de-crochet.html


 

 

                                   
Fonte: https://portifoliodemae.files.wordpress.com/2012/06/croche2.jpeg  /acesso em23/04/2020 

Um parque de diversões feito em crochê | instalação de Toshiko Horiuchi-McAdam  

01. Faça uma descrição das imagens. O que você vê? 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________  

02. As obras apresentadas acima, além de ser um playground, é uma obra de arte definida como 

instalação, que é uma linguagem artística, assim como o desenho, a pintura, a escultura. Mas 

nesse caso, a artista utiliza materiais não-convencionais para produzir suas obras. Ao observar as 

imagens acima responda: 

A) Quais elementos da linguagem visual você consegue identificar nas instalações da artista?  

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

B) Que materiais foram utilizados?  

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________  

C) Um dos elementos da linguagem visual que mais sobressai nas imagens são as cores. Identifique-

as pintando os círculos abaixo:  
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03. Toshiko Horiuchi é uma artista japonesa que nasceu em 1940. Muitas de suas obras são feitas 

com fios, usando a trama do crochê e tricô. A artista é especialista em criar ambientes com 

cores vibrantes e que convidam os que passam por perto a entrar e brincar, interagindo com 

a sua obra. No espaço abaixo faça um trabalho artístico utilizando a colagem de linhas 

coloridas. Inspire-se nas formas do trabalho da artista.  

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 Sobre os elementos da linguagem visual:  

  

https://pointdaarte.webnode.com.br/news/os-elementos-da-linguagem-visual1/ 

http://grupoevolucao.com.br/livro/Old/elementos_bsicos_da_linguagem_visual.html  

  

Sobre as imagens e a artista:  

http://sociedadedospoetasamigos.blogspot.com/2015/02/toshiko-horiuchi-artista-

textiljaponesa.html  

https://archtrends.com/blog/brincadeira-de-crianca-o-playground-de-croche-e-trico-da-

artistatoshiko-horiuchi-macadam/ https://casa.abril.com.br/ambientes/croche-e-trico-brinquedos-

sao-feitos-com-linha-e-agulha/  
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