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ATIVIDADES DE ARTE/ 5º ANO A e B. 
OBS: ESTUDAR A PARTE TEXTUAL APRESENTADA NESSA FOLHA 

1. Após assistir a vídeo aula 1 sobre: 

 Prática 6: O ponto na imagem, fazer a atividade da página 15 conforme explique na vídeo – 
aula.   

 Na prática 7 da pág 16, pintar os pontos da imagem da cor que desejar usando canetinha ou 
lápis de cor como foi orientado na vídeo aula. 

 Na prática 8 da pág. 18 deve-se traçar linhas seguinte a linha verde já existente e 
acompanhando a forma da mão. Usar canetinha e pode-se intercalar com cores diferentes, 
caso desejar. 
 

 Prática 9 - A linha, o ponto, a cor e o espaço 
O espaço também tem muita importância na composição da imagem, assim como as linhas, os 
pontos e as cores. A obra da página 19 é do artista Joan Miró e é chamada Azul II, 1961, feita em 
óleo sobre tela. 

JOAN MIRÓ – Nascido em Barcelona, Espanha, em 1893, e falecido em Palma de Mallorca, 

no mesmo país, em 1983. Foi escultor, pintor, gravurista e ceramista. Seu trabalho foi 

influenciado por Pablo Picasso, André Breton e Hans Arp – tinha como característica principal 

a simplicidade na combinação de linhas, formas e cores. 

 

 Atividade - Na obra Azul II, de Joan Miró que está na página 19 dê um novo colorido à obra 
com lápis de cor e use tinta relevo ou canetinha, para preencher as formas da imagem. 

 
Prática 10 -  E quando a imagem é abstrata? 

As obras de arte abstratas são constituídas de linhas que geram formas orgânicas, 
geométricas e ornamentais. As formas orgânicas são irregulares, assimétricas e podem 
compreender o vazio. As geométricas têm como base as figuras geométricas (quadrado, triângulo, 
círculo, retângulo etc.) As abstratas ornamentais são compreendidas pela união entre formas, 
criando um padrão, geralmente utilizadas na confecção de tecidos, tapetes etc. 

A escultura de pedra chamada Hieróglifo 1953, ilustrada na pág. 20, foi feita pela artista 
Barbara Hepworth.  

Barbara Hepworth nasceu no reino unido, em 1903 e faleceu em 1975 em St. Ives, no 

mesmo país. Hepworth foi uma artista plástica conhecida por suas esculturas abstratas. 
 

 Atividade – Crie formas abstratas de tapete ilustrada na página 21. Pinte com lápis de cor e 
finalize cobrindo com tinta relevo as linhas que desejarem destacar. 
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