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Disciplina: Arte 

Turma: 3º ano 
 

ATIVIDADES DE ARTE 3º ANO DE 24 DE MAIO A 04 DE JUNHO 

 

TEMA: OBRAS PÚBLICAS  

OBJETIVOS: Aguçar a percepção visual em relação a figura humana, identificar diferentes 

possibilidades de representação da figura humana em arte. 

 

PRIMEIRA ATIVIDADE 

Dando continuidade a nossas atividades anteriores sobre esculturas, leiam a página 25 da 

apostila de arte intitulada OBRAS PÚBLICAS, observe as imagens ilustradas nesta página leiam 

o texto e a legenda das imagens. Na página 26 converse com a sua família para escolher quem 

será a figura que irá representar, façam o esboço ou seja o desenho na apostila. 

 

SEGUNDA ATIVIDADE 

Para a atividade ouça a música Garota de Ipanema de Tom Jobim e Vinicius de Morais. Está 

disponível em  https://www.youtube.com/watch?v=lg_afqmeZoE&feature=youtu.be   ou leia a 

letra.  

GAROTA DE IPANEMA 

Olha que coisa mais linda 

Mais cheia de graça 

É ela, menina 

Que vem e que passa 

Num doce balanço 

A caminho do mar 

Moça do corpo dourado 

Do sol de Ipanema 

O seu balançado é mais que um poema 

É a coisa mais linda que eu já vi passar 

Ah, por que estou tão sozinho? 

Ah, por que tudo é tão triste? 

Ah, a beleza que existe 

http://www.freisilvano.blogspot.com/
https://www.youtube.com/watch?v=lg_afqmeZoE&feature=youtu.be


 

CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL FREI SILVANO 

Rua Dom Daniel Hostin/245 - Bairro: Vila Nova - Água Doce SC - Fone/Fax: (49) 3524-0467 

                                            E_mail: fsilvano@aguadoce.sc.gov.br /Blog:www.freisilvano.blogspot.com 
 

A beleza que não é só minha 

Que também passa sozinha 

Ah, se ela soubesse 

Que quando ela passa 

O mundo inteirinho se enche de graça 

E fica mais lindo Por causa do amor 

 

 

 Após ouvir ou ler a letra da música responda as questões da página 27 e faça o retrato da 

página 28 e a pesquisa da página 29. 
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