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CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL FREI SILVANO 

DIRETORA: TATIANA GUERRA 

PROFESSORA: MICHELLI COLAÇO 

DISCIPLINA: ARTE 

TURMA: 2º ANO 

ATIVIDADE DE ARTE 2º ANO DE 12 A 23 DE ABRIL 

TEMA: FIGURAS PLANAS EM OBRAS DE ARTE. 

OBJETIVOS: Reconhecer, identificar e nomear as figuras planas em obras de 

arte, criar composição artística com recortes de formas geométricas. 

ATENÇÃO 

Peço as famílias que criem um ambiente escolar com rotinas diárias, para as atividades 

de estudo que será em torno de 4 horas por dia, sendo 45 minutos por atividade da 

disciplina de arte, vale ressaltar que as famílias devem ajudar as crianças nas tarefas, 

e não realizar por elas. E assim, a parceria entre escola e família só irá contribuir para 

as aprendizagens das crianças. 

Agradecemos a colaboração. 

PRIMEIRA ATIVIDADE 

O TEXTO DEVE SER IMPRESSO, LIDO COM AJUDA DE UM ADULTO E COLADO NO 

CADERNO DE DESENHO 

 

FIGURAS GEOMÉTRICAS PLANAS 

São representações das faces dos sólidos. Essas formas são chamadas de bidimensionais por 

apresentarem duas dimensões: comprimento e altura. As figuras planas são classificadas em 

círculos e polígonos. 

 

 

 

 

 

FIGURAS 

PLANAS 

POLÍGONOS 

CÍRCULOS 

OUTRAS 

 

TRIAÑGULOS 

EQUILÁTEROS 

PENTÁGONOS  
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POLÍGONOS: figuras geométricas planas cujo contorno é fechado e formado por segmentos 

de reta, que são seus lados. Eles são classificados de acordo com o número de lados ou ângulos 

que possuem. O número de lados dos polígonos é sempre igual ao número de ângulos (triângulo 

ou trilátero, quadrilátero ou quadrângulo).                                                                                     

CÍRCULOS: são figuras formadas por uma circunferência e por todos os pontos de seu 

interior. 

UM POLÍGONO É DITO REGULAR QUANDO TODOS OS SEUS LADOS E TODOS OS 

SEUS ÂNGULOSSÃO DA MESMA MEDIDA 

 

  

Os polígonos que mais nos interessam são os triângulos e os quadriláteros 
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TRIÂNGULOS - são polígonos de 3 lados e 3 ângulos. Eles são os mais importantes entre os 
polígonos. 

QUADRILÁTEROS - são polígonos de 4 lados e quatro ângulos. Eles podem ser classificados 
seguindo os seguintes critérios: - paralelismo dos lados; 

PARALELOGRAMOS: são quadriláteros que possuem os lados opostos paralelos. Eles podem 
ser: 

Retângulo: é todo paralelogramo que possui quatro ângulos retos. Os lados opostos são 
paralelos e de mesmo comprimento. 

 

Losango: é todo paralelogramo que possui os quatro lados da mesma medida. 

 
Quadrado: é todo paralelogramo que possui os quatro ângulos retos e os quatro lados de 
mesma medida. Pode ser chamado de retângulo com quatro lados iguais.  
Obs.: O quadrado é uma figura plana especial.  Ele é ao mesmo tempo um 
quadrilátero, um paralelogramo, um retângulo e um losango. 
É possível afirmar que todo o quadrado é um retângulo, mas nem todo retângulo é um 
quadrado. 
 

 
 

TRAPÉZIOS: são os quadriláteros que possuem apenas um par de lados opostos paralelos. 
eles podem ser: 

Escaleno: é aquele que possui os lados transversos de medidas diferentes. 

 

Isósceles: é aquele que possui os lados transversos de mesma medida. 
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Retângulo: é aquele em que um dos pontos transversos é perpendicular às bases (forma 
ângulo reto). 

 
 

Os nomes das figuras geométricas, espaciais ou planas, estão associados à sua forma. O 

conhecimento da origem e do significado de alguns vocábulos facilita a identificação dessas 

figuras. 
Veja nas tabelas a seguir alguns dos vocábulos que são usados mais frequentemente 

PREFIXOS SIGNIFICADOS 

TRI 

TETRA OU QUADRI 

PENTA 
HEXA 

HEPTA  
OCTO 

ENEA 

DECA 

UNDECA  
DODECA 

ICO  

3  
4 

5 

6  
7  
8 

9 

10 

11 

12 

20 

SUFIXO SIGNIFICADO 

EDRO 

GONO 

LÁTERO 

FACES 

ÂNGULO 

LADO 
 

EXEMPLO 

HEXÁGONO: polígono de 6 ângulos                    HEXAEDRO: poliedro de 6 faces 
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HORA DA ATIVIDADADE 

Observe a imagem da obra abaixo, “Silente, 1937 de Wassily Kandinsky” e represente no 

caderno de desenho pelo menos cinco figuras planas nomeando-as, (utilize a régua quando 

necessário). 
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SEGUNDA ATIVIDADE 

 

RELEITURA COM RECORTE, COLAGEM E PINTURA 

 

 Observe com atenção a obra abaixo de kandinsky, identifique as figuras geométicas 

continas na obra.  

 Use uma revista velha ou papeis coloridos recorte formas geométricas. 

 No caderno de desenho pinte de forma suave, uma página inteira com uma única cor 

sem forçar o lápis. 

 Após a página pintada, crie uma composição com as formas geométricas que recortou 

anteriormente, inspirada na obra de arte de Kandinsky. 
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