
 

 

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

Unidade Escolar:    Ano: 7º  

Componente Curricular: ARTE/ARTES VISUAIS  

Tema/ Objeto do Conhecimento: Elementos das Linguagens: Elementos constitutivos das artes visuais 
Contextos e Práticas: Estilos visuais  

Habilidades: (GO-EF07AR04-A/C) Reconhecer e explorar os elementos constitutivos das artes visuais, 
tais como: o ponto, a linha, a forma, a cor, o espaço, o movimento, a textura, a perspectiva, os planos, 
a composição e desenvolver a expressão artística e imagética, utilizando de suportes, ferramentas, 
materiais e técnicas tradicionais e alternativos como componentes fundamentais para a composição 
da produção artística, valorizar o processo de criação e assim comunicar ideias.  

(GO-EF07AR02) Pesquisar e analisar diferentes estilos visuais, contextualizando-os no tempo e no 
espaço, bem como ampliar o seu repertório estético e imagético.  
  

ATIVIDADE 001 

Sabendo que: A elaboração de uma imagem para comunicar uma ideia ou informação pressupõe o uso 

de uma linguagem visual. Assim como as pessoas podem "verbalizar" o seu pensamento, elas podem 

"visualizar" o mesmo usando a linguagem visual. Um diagrama, um mapa, uma fotografia, uma escultura 

e uma pintura são exemplos de usos da linguagem visual, e podem incluir o ponto, linha, forma, cor, 

movimento, textura, espaço e proporção. Mas como as imagens são construídas? Se prestarmos 

atenção a um desenho, veremos que nele há pontos, linhas e cores. As formas em artes visuais são 

constituídas por pontos, linhas, planos e cores e ao combiná-los entre si podemos criar imagens. Esses 

elementos são usados e explorados nas obras de artistas de diversos movimentos artísticos.  

Observe exemplos do Expressionismo:   

     
 Figura 1- Eken, Edvar Munch, 1906  Figura 2 – Noite estrelada, Vincent Van Gogh, 1889  
FONTE: https://pt.wahooart.com/@@/8XXA5D-Edvard-Munch-Eken (acesso em 25/03/2020) 

FONTE: https://www.culturagenial.com/quadro-a-noite-estrelada-de-vincent-van-gogh/    (acesso em 25/03/2020) 
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ATIVIDADE 1 - O Expressionismo foi um movimento artístico que surgiu no final do século XIX e início do 

século XX como uma reação à objetividade do impressionismo, apresentando características que 

ressaltavam a subjetividade. Os artistas expressavam emoções e sentimentos através de suas obras, 

muitas vezes de forma exagerada e subversiva.  

a) Agora é a sua vez! Faça uma pesquisa e aponte as principais características do Expressionismo.    

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________  

  

b) Quais dessas características estão presentes e você consegue identificar nas figuras 1 e 2? Quais 

elementos da linguagem visual você percebe nas imagens?  

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

  

c) Pesquise outros artistas do expressionismo e faça um arquivo seu com imagens. Você é curioso?  

Então vale a pena ler sobre a história de vida dos artistas citados acima: Edvard Munch e Vincent 

Van Gogh. Mas será que no Brasil tivemos artistas expressionistas? Escreva aqui o nome dos 

artistas que você encontrou e arquive algumas obras.  

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

  

https://www.culturagenial.com/quadro-a-noite-estrelada-de-vincent-van-gogh/


 

 

 

d) Nós, seres humanos, vivemos muitas vezes um “turbilhão de emoções”... Identifique ou escolha 

pelo menos uma emoção e tente representá-la com um desenho. Lembre-se de usar elementos 

da linguagem visual e algumas características do expressionismo! (Use sua criatividade aqui ou 

numa folha e anexe).    

 

 


