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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 10 a 21 de Maio 

Tema: Composição Visual   - Simetria e Assimetria 
 
Objetivos: identifica e apreciar formas distintas de artes 
visuais tradicionais e contemporânea, cultivando a 
percepção, o imaginário a capacidade de simbolizar e o 
repertório imagético. 
 
Primeira atividade 
 
Leia o texto 

Simetria e Assimetria – Arte e Geometria 
Os objetos, os animais, os vegetais, os minerais e as 
pessoas que estão à nossa volta podem ser 
classificados quanto à forma em: simétrico e 
assimétrico. 
Simetria: Conformidade de tamanho, forma e posição 
entre as partes de um todo; harmonia resultante de 
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certas combinações e proporções regulares, a partir do 
eixo. 

  
 
Assimetria: Ausência de simetria. Os lados não 
possuem eixo central, portanto um lado não é igual ao 
outro. 

 
 
 

Atividade rápida para compreensão 
• Dobre a folha, colorida ou de livro velho, (se 

usar folha branca precisará pintar o desenho) 
várias vezes como se estivesse fazendo um 
leque largo. 
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• Após as dobras desenhe uma figura humana em 
um dos lados do papel. 

      
Pinte, recorte e desfaça o leque. As figuras estarão 
juntas inalteradas. Colar no caderno. 

 
 

 
 Em seguida, 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.  
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 Na sequência na página 67 da apostila, o aluno 
(a), irá realizar o trabalho sugerido, seguindo o 
exemplo.   

Segunda atividade 
 

 Dando continuidade aos trabalhos, na página 68 
da apostila faça a leitura da página Assimetria, 
observe com atenção a 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 
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