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Centro Educacional Municipal Frei Silvano  

Diretora: Tatiana Guerra  

Professora: Michelli Colaço  

Disciplina: Arte  

Turma: 4º ano  

Atividades de arte 4º ano de 26 de abril a 07 de maio  

Tema: Composição visual  

Objetivos: Apreciar formas distintas de artes visuais 

tradicionais e contemporânea, cultivando a percepção, o 

imaginário, a capacidade de simbolizar e o repertório 

imagético.   

  

  

Primeira atividade  

Com atenção, faça a leitura da página 59 da apostila de 
Arte. Observe cada detalhe da imagem, como a cor, as 
formas e a disposição, o movimento e a proporção destas 
no espaço. Agora responda as questões. Na página 60,  
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61 e 62, faça novamente a leitura e responda as 

questões.   

Seja criativo e crie sua própria obra de arte, na página 

63 da apostila. Siga as instruções da página!! Em 

seguida apresente a obra para seus familiares.  

Lembre-se, o que sobrar das folhas coloridas, guarde 

pois, iremos utilizá-las novamente.  

  

  

Segunda atividade  

Com atenção faça a leitura da página 65 da apostila de 
Arte. Observe a figura da página. Na página 66 da 
apostila continue a leitura, fazendo novamente a 
observação da imagem. Em seguida na página 67 da 
apostila, o aluno (a), irá realizar o trabalho sugerido, 
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seguindo o exemplo.  Dando continuidade aos trabalhos, 
na página 68 da apostila faça a leitura da página  

Assimetria, observe com atenção na imagem apresentada 

na mesma. Agora na página 69 da apostila realiza a 

atividade de composição simétrica utilizando as páginas 

do material complementar, as mesmas utilizadas 

anteriormente as páginas 137, 139 e 141, (as páginas 

azul, vermelha e amarela). Quem quiser uma ajudinha 

extra acesse o site https://youtu.be/S7jPOVR3hMs    

Atividade complementar  

Dia 09 de maio é dia das mães, que tal fazer uma 

lembrancinha para a pessoa mais importante da nossa 

vida?!  

https://youtu.be/S7jPOVR3hMs
https://youtu.be/S7jPOVR3hMs
https://youtu.be/S7jPOVR3hMs
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Você irá fazer um cartão com coração em 3D, para isso 

você vai precisar de:  

• 1 folha de papel colorida (de preferência vermelha)  

• Tesoura  

• Uma folha de papel sulfite   

• Cola  

1. Para começar, dobre a folha sulfite ao meio para 

fazer o cartão, dentro do cartão você deverá escrever 

uma mensagem de carinho para sua mãe.  

2. No papel colorido desenhe um coração (ou vários) e 

recorte.  

3. Com a tesoura de um pique de 1,5 centímetros no 

meio da parte superior do coração.  
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4. Puxe para trás as duas pontinhas que se formaram 

com o corte e cole.  

5. Na borda de trás do coração passe um pouquinho de 

cola.  

6. Pegue a folha sulfite onde fez o cartão e cole o 

coração onde será a frente do cartão.   
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Observe as imagens do passo a passo  para fazer o  

coração. 
  

         

          
  

   
  

  

  


