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Atividade prática  
Considerando os principais elementos formais, cada aluno deverá produzir duas composições visuais: uma figurativa e outra 
abstrata. 

 

a) Folha do bloco de desenho A4 – Elaborar um desenho figurativo.  A folha deverá ser dividida em duas partes (folha 
bloco de desenho A4). Utilize a régua para dividi-la. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lado 1 – A obra produzida deverá ser figurativa, ou seja, uma representação de formas reconhecíveis, e ser simétrica. O 
aluno deverá usar somente cores primárias. 

 
Lado 2 – A obra produzida deverá ser abstrata, ou seja, apresentar algo que não seja concreto nem real. O aluno deverá usar 
linhas retas, onduladas, curvas e somente cores secundárias. 
 
 
A Atividade Prática Diagnóstica do componente curricular Arte será realizada após a revisão do conteúdo estudado 
no ano anterior. 
Será a primeira atividade prática avaliativa do 1º período. 

 
As datas para a entrega serão estipuladas e agendadas pelo professor. 
O trabalho deverá ser apresentado em sala on-line e/ou encaminhado para o e-mail dos professores. 
 

Professor Unidades e-mail 

Bianca Cruz 910 Norte/912 Sul bianca.cruz@sigmadf.com.br 

Adriana Prado Águas Claras/912 Sul adriana.prado@sigmadf.com.br 

Lysianne Autran Águas Claras/912 Sul lysianne.louise@sigmadf.com.br 

Luiz Alcantara 606 Norte/912 Sul luiz.junior@sigmadf.com.br 

 
 
 
 

ATIVIDADE PRÁTICA AVALIATIVA DIAGNÓSTICA DE ARTE  
• ENSINO FUNDAMENTAL • 6º ANO 
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ELEMENTOS BÁSICOS FORMAIS DA LINGUAGEM VISUAL 
Os elementos que estruturam a linguagem visual são chamados de formais.  

 
ARTE ABSTRATA 

O Abstracionismo, ou arte abstrata, é um estilo artístico moderno das Artes Visuais que prioriza as formas abstratas em detrimento 
das figuras que representam algo da nossa própria realidade. 

Dessa forma, podemos dizer que esse tipo de arte é uma obra “não representacional”, ao contrário da arte figurativa, expressa por 
meio de figuras que retratam a natureza. 

Internet: https://www.todamateria.com.br/abstracionismo. 

Exemplo: 

 
Kandinsky. 1923. 

 
ARTE FIGURATIVA 

A arte figurativa, ou figurativismo, ao contrário da arte abstrata (abstracionismo), é um estilo artístico das Artes Visuais pautado 
na representação das formas, seja de seres humanos, objetos, animais, paisagens, entre outros. 

A origem da arte figurativa remonta a séculos de existência humana. As pinturas rupestres já indicavam a necessidade do homem de 
expressar emoções, sentimentos e de “copiar” e reproduzir figuras da natureza. 

Internet: https://www.todamateria.com.br/arte-figurativa.  

Exemplo: 

 
Arte figurativa rupestre na Caverna de Altamira, na Espanha. 

 
CORES PRIMÁRIAS 

As cores primárias não podem ser obtidas por meio da mistura de outras cores. Nas artes, definimos como cores primárias aquelas 
que não podem ser obtidas mediante mistura de nenhuma outra cor. Essas cores são o amarelo, o azul e o vermelho. É por meio da mistura 
dessas três cores que obtemos as outras.  

Amarelo 
Azul 

Vermelho 
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CORES SECUNDÁRIAS 
Cores secundárias são geradas por meio da mistura de duas cores primárias. 

 
Amarelo + vermelho = laranja 

Vermelho + azul = roxo ou violeta 
Azul + amarelo = verde 

Internet: https://brasilescola.uol.com.br/artes. 

LINHAS 
Linha é a trajetória definida pelo movimento de um ponto no espaço; um conjunto de pontos que se sucedem uns aos outros, numa 

sequência infinita; elemento visual que mostra direcionamentos, delimita e insinua formas, cria texturas, carrega em si a ideia de movimento. 
 

As linhas simples podem ser retas ou curvas. 
 

Curvas: linhas que estão sempre em mudança de direção, de forma constante e suave. 
 

 
 
 

Onduladas: compostas por uma sequência de linhas curvas. 
 

 
 

 
Retas: são as linhas que seguem sempre a mesma direção.  

 

 
 


