
CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL FREI SILVANO 

DIRETORA: TATIANA GUERRA      PROFESSORA: MICHELLI COLAÇO 

 

ATIVIDADES DE ARTE 4º ANO DE 01 A 12 DE MARÇO DE 2021  

 

TEMA: ESTAMPARIA 

 

OBJETIVOS: Trabalhar a apreciação/leitura/recepção de estampa em tecidos; Produzir desenhos à luz 

de referencial teórico plástico – obras de arte do repertório poético visual Gustav Klimt; Exercitar a pintura, 

produzindo uma composição plástica 

 

HABILIDADES 

(EF15AR01) Identificar e apreciar formas distintas das artes visuais tradicionais e contemporâneas, cultivando a 

percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e o repertório imagético. 

(EF15AR02) Explorar e reconhecer elementos constitutivos das artes visuais (ponto, linha, forma, cor, espaço, 

movimento etc.). 

(EF15AR04) Experimentar diferentes formas de expressão artística (desenho, pintura, colagem, quadrinhos, 

dobradura, escultura, modelagem, instalação, vídeo, fotografia etc.), fazendo uso sustentável de materiais, 

instrumentos, recursos e técnicas convencionais e não convencionais. 

(EF15AR07) Reconhecer algumas categorias do sistema das artes visuais (museus, galerias, instituições, artistas, 

artesãos, curadores etc.). 

 

PRIMEIRA ATIVIDADE 

NOME E ESTAMPA 

Estamparia é a arte de estampar papel, tecidos, madeiras e etc. Veja os exemplos abaixo: 

     

  O beijo, gustav Klimt, 1908, óleo e folha de ouro       A virgem, Gustav Klimt, 1913, óleo sobre tela 

 



SOBRE O ARTISTA 

Gustav Klimt foi um pintor simbolista austríaco, nasceu em 1862. Em 1876, estudou desenho ornamental 

na Escola de Artes Decorativas. Associado ao simbolismo, destacou-se dentro do movimento art nouveau 

austríaco e foi um dos fundadores do movimento da Secessão de Viena, que recusava a tradição 

académica nas artes. Sua obra e a técnica utilizada por ele foram influenciadas pela arte japonesa. Klimt 

começou a carreira como pintor decorativo, mas destacou-se por desenvolver um estilo próprio e pessoal, 

utilizando técnica mista, como sobreposição de folhas de ouro e óleo sobre tela. Os seus maiores 

trabalhos incluem pinturas, murais, esboços e outros objetos de arte, muitos dos quais estão em exposição 

na Galeria da Secessão de Viena.            

 

LEITURA DE IMAGEM 

Observe as imagens das obras de Gustav Klimt e em seu caderno de arte (caderno de linha) faça o 

cabeçalho em seguida copie e responda as seguintes perguntas: 

 

1. O que mais chamou sua atenção nessas imagens?  

2. Observe as cores, quais são as cores predominantes em cada obra? 

3. Descreva cada cena com detalhes? 

 

 Observe em sua casa os tipos de estampas presentes nas cortinas, tapetes, roupas e etc 

 Após a leitura das imagens e da observação feita em sua casa, em seu caderno de desenho você 

deverá fazer a abertura do seu caderno, para desenvolver a atividade, desenhe as letras do seu 

nome, com algum tipo de letra que você goste, lembrando que ela precisa ser vazada pois será 

estampada. As letras precisam ser grandes o suficiente para preencher a folha do caderno, após 

desenhar lembre de todas as estampas que você viu na sua casa e desenhe estas estampas nas 

letras do seu nome, faça cada letra com uma estampa diferente. Observe a imagem a baixo e crie 

a sua própria obra. 

 

EXEMPLO 

 

 



SEGUNDA ATIVIDADE 

CRIANDO ESTAMPAS 

1. Em seu caderno de desenho faça uma margem de 1 centímetro caso ele não tenha 

margem. 

2. No espaço criado, faça um desenho com lápis grafite, começando por um rabisco, 

seguindo as orientações abaixo. 

I. Sem tirar o lápis do papel, caminhe com ele em várias direções, cruzando os traços 

e preenchendo todos os espaços, formando um emaranhado de linhas. 

II. Cada espaço delimitado, nesse emaranhado de linhas deverá ser preenchido com 

estampas diferentes, desenhadas por você. Podem ser estampas geométricas ou 

florais e bem coloridas. 

 

EXEMPLO DO DESENHO INICIAL 

 

Lembre-se é só um exemplo não precisa ser igual, e depois de desenhar você deverá estampar. 

EXEMPLO DE ESTAMPAS 

        

IREI POSTAR NO GRUPO ALGUMAS ORIENTAÇÕES SOBRE A FORMA DE USO DO CADERNO 

 


