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CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL FREI SILVANO 

DIRETORA: TATIANA GUERRA 

PROFESSORA: MICHELLI COLAÇO 

DISCIPLINA: ARTE 

TURMA: 3º ANO 

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

TEMA: FIGURAS E CENAS 

OBJETIVOS: Reconhecer formas geométricas; representar formas figurativas com 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 

 

LEIA O TEXTO COM ATENÇÃO, IMPRIMA E COLE NO CADERNO DE DESENHO 

Quando olhamos ao nosso redor, percebemos que todas as coisas têm uma forma, e as formas 

dos objetos, muitas vezes, estão ligadas à sua função. Observe uma cadeira. Se a função dela 

é nos acomodar sentados, ela não poderia ser diferente, o que muda é o “design”, ou seja o 

desenho dela. E isso já originou uma profissão, pois existem pessoas que ganham a vida 

desenhando ou inventando formas diferentes para os objetos que já existem. Veja quantos 

estilos diferentes de cadeira você conhece ou já viu, não é? 
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Formas Figurativas 
São as formas das figuras ou imagens reais, que também chamamos de formas definidas, pois 

só olhando para elas já identificamos o que são. Por exemplo: uma maçã e um copo. 

 

 
 

 

Formas Abstratas 
São aquelas que desenhamos com liberdade de expressão, como já vimos nas unidades 

anteriores. São também chamadas de formas indefinidas. Por exemplo: Manchas. 

 

 
 

 

Formas Geométricas 

Percebemos essas formas na maioria dos objetos que nos cercam, pois são projetadas a partir 

das figuras geométricas. Por exemplo: uma lata de ervilha tem a forma de cilindro ou, ainda, 

a forma de um retângulo. 
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A construção de um desenho figurativo parte da noção de juntar formas, ou seja, criar a 

estrutura, a base do desenho. Como por exemplo, ao desenhar uma pessoa. Primeiro você cria 

um círculo ou uma forma oval para criar uma cabeça, depois um retângulo pra criar tronco e 

assim vai juntando formas diversas que darão a ideia estrutural do esboço desse desenho. 

Veja como é fácil desenhar com formas 

 
 

 

ATIVIDADE – DESENHO COM FORMAS GEOMÉTRICAS. 

Em uma folha de papel crie cinco desenhos figurativos diferentes utilizando apenas formas 

geométricas, componha uma cena de sua escolha. Capriche pintando seus desenhos! Para te 

ajudar vou deixar um link que ensina a fazer desenhos com formas geométricas, acesse 

https://youtu.be/NxPKazFiOnA  

Cole esses desenhos na folha decorada por faixas decorativas. Atividades que você irá fazer 

em seguida. 
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SEGUNDA ATIVIDADE 

ATIVIDADE – DESENHOS DECORATIVOS EM FAIXA. 

 

Em seu caderno de desenho, você irá criar uma margem decorada, em torno de toda a página, 

usando faixas decorativas (ver imagem abaixo) com o emprego de formas geométricas. A sua 

margem deverá ter de 2 a 3 centímetros.  Capriche! Após terminar cole dentro da margem a 

cena criada anteriormente. 

 Antes de fazer a decoração na margem aprenda a marcar (delimitar) a margem no 

caderno de desenho, assista ao vídeo para aprender https://youtu.be/I-iE_7i1Ovk  
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