
 

 

  

ATIVIDADE ARTE – ARTES VISUAIS   

Nome:      Data: ___/___/2020   

Unidade Escolar:      Ano: 6º   

Componente Curricular: ARTE/ARTES VISUAIS   

Objetos de Conhecimento/Conteúdos: 
Contextos e Práticas: Formas distintas das artes visuais tradicionais e contemporâneas locais, 
regionais e nacionais.  
Matrizes Estéticas: Brinquedos, brincadeiras, jogos, danças, canções e histórias de diferentes 
matrizes estéticas e culturais de diferentes épocas. 
  

Habilidades: 
(GO-EF06AR01-A) Apontar, relacionar, compreender, explorar, representar e criar criticamente formas 
distintas das artes visuais tradicionais e contemporâneas, locais, regionais e nacionais, desenvolvendo a 
percepção, o olhar sensível, o imaginário, o pensamento crítico e investigativo, a capacidade de simbolizar, 
bem como valorizar o repertório imagético pessoal e do cotidiano.  
(GO-EF06AR24) Caracterizar e experimentar o contato direto e indireto com brinquedos, brincadeiras, jogos, 
danças, canções, assim como histórias de distintas matrizes estéticas e culturais de diferentes épocas, 
fazendo relação com as experiências em artes visuais e as demais linguagens artísticas.  
 

 

ATIVIDADE 018 

 

 Olá, estudante!  

Tudo bem?  

Na atividade 17 falamos sobre alguns pintores que registram momentos vividos por outras 

linguagens artísticas como a música. Você sabia que vários artistas representam o mundo ao seu 

redor de várias formas? Desenhando, fotografando, pintando, esculpindo ou modelando, seja 

como for, cada um representa como acha melhor, tudo é uma questão de preferência e 

habilidade. 

 

 

 



 

 

  

 
IMAGEM 1 A DANÇA NA PINTURA Cláudio Caixeta  

Bailarinas  

Fonte: https://claudiocaixeta.com.br/gallery.html?acervo=bailarinas&orientation /Acesso em: 07/11/2020  

  

1.Você acha que as imagens estão nítidas na pintura? Explique.  

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

2. O que você vê em primeiro plano (que está na frente) e o que está em segundo plano (mais 

atrás)?  

Explique.  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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3. O balé é uma profissão bela, mas árdua. Olhando nas imagens você consegue observar as 

expressões das bailarinas na pintura? Que expressões faciais o pintor conseguiu transmitir nessa 

obra?  

Explique.  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 
IMAGEM 2 CLÁUDIO CAIXETA  

Fonte: https://claudiocaixeta.com.br/gallery.html?acervo=bailarinas&orientation Acesso em: 07/11/2020 

4. Observe bem o cenário (que é o local onde atuam os personagens). Você consegue identificar 

onde os bailarinos estão? Explique.  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

5. Cláudio Caixeta é um artista goiano com obras até no exterior. Você ou alguém da sua família 

conhece algum artista na sua cidade? O que ele(a) faz? Qual é o nome dele(a)?  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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IMAGEM 3  

CÂNDIDO PORTINARI  

Carnaval, de Portinari - 1960. Acervo digital ©Projeto Portinari  

Fonte: http://www.elfikurten.com.br/2011/02/candido-portinari-mestres-da-pintura.html /Acesso em: 04/11/2020  

  

  

6. Na imagem acima Cândido Portinari representou na sua pintura um momento do Carnaval.  

Você acha que essa obra parece com uma fotografia? Explique.  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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7. Observe a imagem acima, nela podemos ver algumas formas geométricas. Crie um desenho livre 

e logo após risque algumas linhas passando pelo seu desenho e indo até o cenário, na hora de 

pintar varie as cores respeitando os quadriculados. Essa forma de criar é considerada cubista.  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 


