
 

 

  

ATIVIDADE ARTE – ARTES VISUAIS   

Nome:      Data: ___/___/2020   

Unidade Escolar:      Ano: 6º   

Componente Curricular: ARTE/ARTES VISUAIS   

Objetos de Conhecimento/Conteúdos:  
Processos de Criação:  
Sentidos plurais  

Processos de criação e ressignificação em artes visuais  

Relações processuais e as conexões entre as diversas linguagens artísticas.  

Habilidades: 

(GO-EF06AR05) Experimentar, apreciar e compreender criticamente a criação em artes visuais de 

modo individual, coletivo e colaborativo, explorando diferentes espaços da instituição escolar e da 

comunidade.  

(GO-EF06AR06) Dialogar sobre a sua criação e a dos colegas, para alcançar sentidos plurais e 

ampliar seu repertório imagético e inventivo, dando sentido e significado aos contextos afetivos e 

sociais de modo individual, coletivo e colaborativo.  

(GO-EF06AR23) Reconhecer e experimentar, em projetos temáticos, as relações processuais e as 

conexões entre as diversas linguagens artísticas, a produção autônoma e autoral, respeitando os 

contextos pessoais, sociais e culturais.  

 

 

ATIVIDADE 015 

 

   

OLÁ, ESTUDANTE!   

Você gosta de desenhar?  

Algumas pessoas sim outras não, mas tudo é uma questão de treino e dedicação pois todos 

conseguem se expressar. Se você tem o costume de guardar os seus trabalhos de arte, vai ver que 

com dedicação eles vão ficando cada dia melhores. Você passa a observar melhor as coisas ao seu 

redor e a cada dia registra com mais atenção os detalhes, passando a ter o seu próprio estilo de 

criar. 

  

  



 

 

  

DESENHO DE OBSERVAÇÃO  

É a capacidade de registrar no papel, através do desenho, tudo o que é observado ao seu redor e 

pode ser de: natureza, pessoas, objetos, animais, etc. 

 

 

NATUREZA MORTA NO DESENHO  

Natureza morta é tudo o que já foi vivo e animado um dia e passa a ser inanimado; por exemplo: 

uma fruta tirada do pé, folhas que não estão mais numa árvore mesmo se estiverem verdes, 

verduras e legumes que já foram parar na geladeira também são natureza morta. Tudo isso pode 

ser representado no desenho.  

  

  

  
IMAGEM 1 DESENHO DE NATUREZA MORTA  

Fonte: https://paradesenhar.wordpress.com/category/desenho-observacao/    

Acesso em 29/09/2020   
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CARAVAGGIO   

 Cesto de frutas - Pintado por volta de 1599  

Fonte: https://www.google.com/search?q=natureza+morta+de+caravaggio Acesso em: 22/09/2020  

  

01. A pintura acima, de natureza morta, foi feita pelo artista Caravaggio no período do Barroco. 

Observe bem e descreva tudo o que você vê na obra. 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

 

02. Explique com as suas palavras o que você entendeu sobre o que é natureza morta. 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  
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03. Para fazer um desenho ou pintura de natureza morta você precisa montar uma composição 

com vários elementos, assim fica mais agradável de se ver.  

Pesquise o que é uma composição na arte.  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

Você sabia que uma fotografia também é arte?  

Elas também podem servir de inspiração para o desenho e a pintura.  
 

  
             Fonte:   https://pt.dhgate.com/product/carafe-citrus-oranges-orange-juice-still /Acesso em 

22/09/2020  
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04. Agora escolha frutas e legumes de sua preferência, folhas e objetos da sua cozinha e crie uma 

composição em cima da mesa e faça um desenho a lápis, bem de leve e depois pinte com lápis 

de cor. (Você pode também tirar uma foto da composição e ficar observando).  

 

  

  

  

  

  

  


