CENTRO EDUCACIONAL SIGMA

LISTA 01

ARTE• 6º Ano • Ensino Fundamental
Conteúdo
A Arte da Pré-História
Para obtenção de êxito no preparo para Recuperação
Semestral, fazer leitura e interpretação do texto contido
no Capítulo 1, cujo conteúdo é: A Arte da Pré-História,
no livro Descobrindo a História da Arte e após a leitura
realizar as atividades relacionadas a seguir.
1. Observe atentamente as imagens do capítulo 1.
2. Compare as imagens quanto à forma de representação e
elabore um texto descritivo acerca das pinturas
apresentadas no período Paleolítico e Neolítico.
3. Ilustre seu texto com imagens coloridas específicas dos
períodos citados acima.
4. A atividade deve ser apresentada em folha canson A4,
com margem de 1,0 cm. O texto poderá ser digitado ou
escrito à mão. As imagens podem ser impressas ou
desenhadas pelo próprio aluno.
(Valor: 5,0 pontos)

5. Expressão artística – (Valor: 5,0 pontos)
Crie sua própria obra de arte. Para isso, siga as etapas:
(A) Escolha um tema para a obra: a figura humana;
elementos ou seres da natureza; objetos do dia a
dia; formas que não tenham relação com a
realidade; etc.
(B) Defina as características de sua obra:
(C) Será naturalista, isto é, procurará reproduzir
fielmente a realidade?
(D) Terá novas características, com a finalidade de
comunicar algo ao observador?
(E) Terá apenas formas geométricas: pontos,
segmentos de reta, circunferências, triângulos,
quadrados, etc.?
(F) Selecione a técnica que utilizará – desenho, pintura,
colagem, escultura, etc.
(G) A atividade deverá ser apresentada em folha canson
A4, com margem de 1,0 cm e possuir uma legenda
contento título da obra, técnica utilizada, data e
material empregado.
Obs: todas as atividades de verão ser entregues em um
envelope contendo o nome, turma e número do aluno.
Data de entrega: a combinar.
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