
 

  

ATIVIDADE ARTE – ARTES VISUAIS  

Nome:    Data: ___/___/2020  

Unidade Escolar:    Ano: 2º  

Componente Curricular: ARTE/ARTES VISUAIS  

Objetos de Conhecimento/Conteúdos:  
 

Matrizes Estéticas e Culturais:  
Brinquedos, brincadeiras, jogos, danças, canções e histórias de distintas matrizes estéticas e culturais 
de diferentes épocas.  
Materialidades e Imaterialidades:   
Tecnologias e recursos digitais. 

Habilidades:   
(GO-EF02AR24) Caracterizar e experimentar o contato direto e indireto com brinquedos, brincadeiras, 
jogos, danças, canções e histórias de distintas matrizes estéticas e culturais de diferentes épocas, 
considerando a diversidade e particularidades locais, relacionando com as experiências em artes 
visuais.   
(GO-EF02AR26) Explorar diferentes tecnologias e recursos digitais, como multimeios, animações, 
jogos eletrônicos, gravações em áudio e vídeo, fotografia, softwares, nos processos de criação e 
interação artística. 

 

 
 

  

ATIVIDADE 018  

  

 

Olá, educando! Tudo bem?  

Vamos aprender mais sobre pintura?   

Nessa atividade falaremos sobre a pintura como registro histórico. No início da história da pintura no 

Brasil, quando ainda não existia fotografia, os pintores precisavam retratar as imagens de forma mais 

próxima possível da realidade. Esse tipo de pintura tinha o objetivo do registro histórico. Os pintores 

e os desenhistas eram pagos para capturar e representar cenários, paisagens e pessoas, mostrando 

como era a vida no período em que viviam. Vamos conhecer dois pintores holandeses que viveram no 

Brasil: Albert Eckhout e Frans Post, que faziam de sua pintura um registro histórico. Eles se 

interessavam principalmente pela natureza e registravam as plantas, os frutos e as belas paisagens 

brasileiras. Jean Baptiste Debret, artista francês, foi outro pintor que também viveu no Brasil, mas em 

outra época, que também registrou momentos históricos, pessoas e paisagens.  



 

  

Observe as imagens abaixo:  

  

Imagem 1  

Desembarque da Imperatriz Dona Leopoldina - Jean-Baptiste Debret – 1818.  

Fonte: http://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra1569/desembarque-da-imperatriz-dona-leopoldina/ Acesso em: 
14/11/2020.  

  

   
Imagem 2  

Bananas, goiaba e outras frutas – Albert Eckhout.   
Fonte: http://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra24495/bananas-goiaba-e-outras-frutas/ Acesso em: 14/11/2020.  
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Imagem 3  

Capela com pórtico - Frans Post – séc. XVII.  
Fonte: http://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra24410/capela-com-portico/ Acesso em: 14/11/2020.  

  

01. O que você entendeu sobre a pintura como registro histórico?  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

02. Agora é a sua vez! Após observar atentamente as imagens 1, 2 e 3, descreva o que você vê:  

A) Na imagem 1:  

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

  

B) Na imagem 2:  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

C) Na imagem 3:  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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3. Se esses artistas ainda fossem vivos e viessem visitar a região de Goiás para retratá-la, quais 

seriam as frutas típicas da nossa região que eles representariam em suas pinturas?  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

4. Você é o artista agora! Organize uma composição com elementos da natureza (frutas, 

verduras, flores, folhas) que tem na sua casa. Observe e faça um desenho/pintura no quadro 

abaixo de forma que fique o mais parecido possível, como se não existisse a fotografia e você 

tivesse que fazer um registro histórico.  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 



 

  

 

 

5. Desenhe no quadro abaixo a mesma composição, só que agora de modo que fique bem diferente.  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


