
 
 

 

 

Atividade nº 001 
 
Segmento: 6º ANO A e B 
Nome da Atividade: DESCOBRINDO O SURGIMENTO DA ARTE. 
Professor: VANDERLEI QUEIROZ 
Belo Horizonte, 24 de Março de 2020. 
 

Arte rupestre é o nome dado às primeiras produções artísticas realizadas 
pelos seres humanos durante a Pré-história. Essa produção artística surgiu 
ainda durante o período Paleolítico, em torno de 30 mil anos atrás, e continuou 
a ser praticada durante o período subsequente, o Neolítico. 
A arte rupestre consistiu principalmente em pinturas feitas nas paredes de 
cavernas, mas também foram verificadas outras manifestações, notadamente 
as esculturas e as cerâmicas, em período mais recente. 

Mediante a informação acima faça uma  

• Pesquisa e ilustrada sobre a história da Arte Rupestre. 

 

Atividade nº 002 

Usando giz de cera, faça em uma lixa d’agua (Nº 180 ou maior que esta 

numeração) uma ilustração rupestre.  

Observação: O aluno não poderá usar para a atividade as seguintes cores: 

roxo, azul, rosa, dourado, parta, fluorescente e nenhuma cor derivada as 

demais.   

 

Não se esqueça de preencher todo o espaço da lixa! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Atividade nº 001 
 

Segmento: 7º ANO A e B 
Nome da Atividade: O CORPO E A ARTE (UNIDADE 1). 
Professor: VANDERLEI QUEIROZ 
Belo Horizonte, 24 de Março de 2020. 
 

De acordo, com a proposta de estudo, leia atentamente a unidade 1 do livro de 

arte e resolva às questões correspondentes a unidade.  

Observação: as questões deverão ser respondidas no próprio livro. 

 

Atividade nº 002 
 
A artista peruana Cecilia Paredes desaparece em suas próprias obras. Com 
uma mistura de fotografia, pintura e performance, Cecilia encontrou uma forma 
de integrar-se fisicamente às produções. 

Com ajuda de assistentes, Cecilia aplica a maquiagem em seu próprio corpo, 
com o padrão de suas obras, e cria quase que uma fusão para ser fotografada. 
Por algumas vezes a artista deixa seus cabelos expostos, fazendo com que 
sua presença seja notada pelo expectador. 

  
Faça uma pesquisa ilustrada sobre a vida e as obras da artista CECILIA 
PAREDES. 
Faça uma releitura de uma das obras da artista, utilizando sua criatividade. 

(Tamanho A4 papel 60k) 

 

Sugestão: pode utilizar o tecido chitão florido. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Atividade nº 001 
 
Segmento: 8º ANO A e B 
Nome da Atividade: A FLOR DA PELE (UNIDADE 1). 
Professor: VANDERLEI QUEIROZ 
Belo Horizonte, 24 de Março de 2020. 
 
 
De acordo, com a proposta de estudo, leia atentamente a unidade 1 do livro de 

arte e resolva às questões correspondentes a unidade.  

Observação: as questões deverão ser respondidas no próprio livro. 

 

Atividade nº 002 
 
O fauvismo é uma corrente artística do início do século XX aliada à pintura, 
tendo como uma das características a máxima expressão pictórica, onde as 
cores são utilizadas com intensidade, além de outras, como a simplificação das 
formas, o estudo das cores. Os seus temas eram leves, e não tinham intenção 
crítica, revelando apenas emoções e alegria de viver. 
 

Observação: De acordo com o texto correspondido ao período artístico faça 

uma pesquisa  ilustrada sobre o período e os seus principais artistas.  

 

Faça uma obra do artista HENRI MATISSE. (folha tamanho A4 60k) 

 

Enquanto mais quentes e fortes as cores, mais perfeito ficará o 
seu trabalho. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Atividade nº 001 
 
Segmento: 9º ANO A e B 
Nome da Atividade: RUPTURA, ENGAJAMENTO E CRENÇA  (UNIDADE 1). 
Professor: VANDERLEI QUEIROZ 
Belo Horizonte, 24 de Março de 2020. 
 

 
De acordo, com a proposta de estudo, leia atentamente a unidade 1 do livro de 

arte e resolva às questões correspondentes a unidade.  

Observação: as questões deverão ser respondidas no próprio livro. 

 
Atividade nº 002 

 

Rosana Paulino 

Suas obras têm como foco principal as questões sociais, de etnia e de gênero 
que dizem respeito à mulher negra na sociedade brasileira. Nesse sentido, sua 
produção busca questionar os estereótipos de beleza e comportamento que 
historicamente estão associados às mulheres negras e mestiças. 
 

Faça uma pesquisa ilustrada sobre a vida e as obras da artista Rosana 
Paulino. 

Faça uma releitura de uma das obras da artista, utilizando sua criatividade. 
(tamanho da obra A4)  
 

Sugestão: o trabalho pode ser confeccionado com o tecido 

AMERICANO CRU. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Atividade nº 001 
 
Segmento: 1º ANO / MÉDIO 
Nome da Atividade: O QUE É ARTE. 
Professor: VANDERLEI QUEIROZ 
Belo Horizonte, 24 de Março de 2020. 
 

Marcel Duchamp foi um renomado pintor e escultor francês, bem como um 
ícone das vanguardas artísticas europeias do início do século XX. 
Ele foi um dos precursores da arte conceitual, do dadaísmo, do surrealismo, do 
expressionismo abstrato e o inventor dos "ready-made". 

Seu modo de vida boêmio e paixão pelos jogos de xadrez, dos quais participou 
em torneios, podem ser vistos ao longo de sua carreira artística nas obras de 
inspiração romântica e expressionista, até aquelas de natureza cubista e 
futurista. Vale lembrar que Duchamp era contra a “arte retiniana”, ou seja, 
aquela arte que agrada à vista. 

FAÇA UMA PESQUISA E DESCUBRA: 

• Quem foi? 

• Biografia resumida (principais momentos da vida). 

• Principais características do estilo artístico de Duchamp. 

• Principais obras de Duchamp. 

 

OBSERVAÇÃO:  

Pesquisa em folha separada constando, capa, texto de embasamento e 

ilustrações.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
Atividade nº 001 
 
Segmento: 2º ANO / MÉDIO  
Nome da Atividade: RELEITURAS / UM NOVO OLHAR. 
Professor: VANDERLEI QUEIROZ 
Belo Horizonte, 24 de Março de 2020. 
 

O foco principal de uma releitura é a criação de algo novo que, em sua 

maioria, mantém um elo com a obra que serviu de inspiração. Para fazer 

uma releitura, é preciso conhecer um pouco do artista e da obra: a biografia 

do artista, os artistas do seu tempo, os mestres que admirava e a técnica 

que ele usava. 

 

FAÇA UMA PESQUISA E RESPONDA AS PERGUNTAS ABAIXO. 

• Como se faz uma releitura de uma obra? 

• O que é uma releitura de uma obra de arte? 

• O que é uma releitura? 

• Qual é a importância da releitura da obra para a linguagem visual? 

• O que é uma releitura de uma obra? 

• Qual a diferença entre releitura é plágio? 

 

OBSERVAÇÃO:  

Pesquisa em folha separada constando, capa, texto de embasamento e 

ilustrações.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
Atividade nº 001 
 
Segmento: 3º ANO / MÉDIO 
Nome da Atividade: O RENASCIMENTO. 
Professor: VANDERLEI QUEIROZ 
Belo Horizonte, 24 de Março de 2020. 
 

Renascimento, ou Renascimento Cultural, é o período da História europeia em 

que houve a retomada de temas, ideais e técnicas utilizadas durante a 

Antiguidade greco-romana, nos campos da arte, da ciência e da filosofia. Esse 

movimento cultural ocorreu entre os séculos XIV e XVI, principalmente em 

algumas cidades italianas, e se contrapunha aos valores católicos cultivados 

durante a Idade Média. 

De acordo com os estudos em sala, faça uma rica pesquisa sobre o período 

estudado, na pesquisa deverá constar:  

 

• A história.  

• As características. 

• Uma galeria de arte (imagens impressas coloridas). 

• Os principais artistas.  

 

OBSERVAÇÃO:  

Pesquisa em folha separada constando, capa, texto de embasamento e 

ilustrações.  

 

 


