
  

  

ATIVIDADE ARTE – ARTES VISUAIS  

 Nome:    Data: ___/___/2020  

 

Unidade Escolar:    Ano: 6º  

Componente Curricular: ARTE/ARTES VISUAIS  

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

Sistemas (Espaços e Atuações) da Linguagem: categorias profissionais  

Habilidades: (GO-EF06AR02-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, a partir de narrativas pessoais, sociais e estéticas.  

(GO-EF06AR07-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.  

  

ATIVIDADE 002 

01. Muitos artistas do Movimento Impressionista no final do século XIX utilizaram a técnica do Pontilhismo 

para construírem as suas imagens. Exemplos são Georges Seurat e Paul Signac. Observe as imagens abaixo, 

veja como os artistas exploraram os elementos da linguagem visual e faça os seguintes exercícios:  

             
              Fonte: https://www.meisterdrucke.pt/ /acesso                        Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Paul_Signac  /acesso  

                                       em 25/03/2020                                                                                            em 26/03/2020  

            1 - Uma Tarde de Domingo na Ilha de Grande Jatte                                        2 -  Place des Lices, 1893, Carnegie  

                                Georges Seurat                                                                                                           Paul Signac  

https://www.meisterdrucke.pt/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Paul_Signac


  

  

a) Descreva a imagem 1. Escreva o que você vê e destaque os elementos da linguagem visual que 

foram usados pelo artista:  

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________  

b) Descreva a imagem 2. Escreva o que você vê e destaque os elementos da linguagem visual que 

foram usados pelo artista:  

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________  

c) De qual imagem você mais gostou? Por quê?  

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________  

02. As imagens 1 e 2 pertencem a um estilo chamado Impressionista. Faça uma pesquisa sobre o 

estilo e anote as suas principais características:  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

03. Agora observe as obras dos artistas goianos Dek e Rodrigo Godá e faça os exercícios abaixo:  

                                                               
Fonte: https://www.artmajeur.com/pt/obras-de-arte?q=DEK /            Fonte: https://murilocastro.com.br/rodrigo-goda/   

                      acesso em 25/03/2020                                                                                      acesso em 25/03/2020  

            1 -  Flowers Vase - Dek                                           2 - Máquina que produz floresta – Rodrigo Godá  

https://www.artmajeur.com/pt/obras-de-arte?q=DEK
https://murilocastro.com.br/rodrigo-goda/


  

  

a) Descreva a imagem 1. Escreva o que você vê e destaque os elementos da linguagem visual que 

foram usados pelo artista:  

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________  

b) Descreva a imagem 2. Escreva o que você vê e destaque os elementos da linguagem visual que 

foram usados pelo artista:   

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________  

c) De qual imagem você mais gostou? Por quê?  

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________  

04. Conheça um pouco mais sobre o artista plástico Dek. Faça uma pesquisa sobre a sua biografia, 

destaque os aspectos importantes:  

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

05. Conheça um pouco mais sobre o artista plástico Rodrigo Godá. Faça uma pesquisa sobre a sua 

biografia, destaque os aspectos importantes:  

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 



  

  

06. Chegou a sua vez de explorar os elementos da linguagem visual, fazendo alguns trabalhos 

artísticos.  

  

Faça um desenho, explorando a técnica do Pontilhismo 

 

 

  

Faça um desenho, explorando linhas  

  

  

  

  



  

  

07. Dentre os elementos da linguagem visual temos a textura, que pode ser explorada com uma 

técnica artística. Basta colocar a folha de papel sobre uma superfície que tenha textura áspera ou rugosa 

e passar o lápis de cor ou giz de cera sobre o papel, desse modo a textura ficará impressa na folha de 

papel. Vamos experimentar? Explore as texturas que você tem em casa. Faça essa experiência nos 

quadrados abaixo. Em cada um deles você faz uma diferente.  

  

  

  

  

       

     



  

  

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 

https://www.youtube.com/watch?v=0OVsNyqQ1T8  

https://www.youtube.com/watch?v=laiQOMYx_Rw&feature=emb_rel_end 

https://www.youtube.com/watch?v=E7EmAqPoOIo  

  

Sobre os movimentos artísticos: 

https://www.infoescola.com/artes/pontilhismo/  

https://www.infoescola.com/movimentos-artisticos/impressionismo/  

  

https://pointdaarte.webnode.com.br/news/os-elementos-da-linguagem-visual1/
http://grupoevolucao.com.br/livro/Old/elementos_bsicos_da_linguagem_visual.html
https://www.youtube.com/watch?v=0OVsNyqQ1T8
https://www.youtube.com/watch?v=laiQOMYx_Rw&feature=emb_rel_end
https://www.youtube.com/watch?v=E7EmAqPoOIo
https://www.infoescola.com/artes/pontilhismo/
https://www.infoescola.com/movimentos-artisticos/impressionismo/

