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 Indicação de leitura:  

Capítulo 06- A Arte Gótica e Composição Visual - Descobrindo a História da Arte – Graça Proença 

 

Os alunos de recuperação deverão realizar a leitura do Capítulo 6 – A Arte Gótica do livro didático Descobrindo a História 
da Arte e apresentar as atividades relacionadas a seguir: 

 

1. Análise de obras 

a) Fazer a leitura do texto da pág. 52 até pág. 60 do livro didático. 

b) Fazer a atividade pág. 61 – Exercício I – Por dentro do assunto, questões de 1 a 4. 

c)  Fazer a atividade pág. 62 – exercício IV – Apreciação de uma pintura.                                                          

Elabore um texto relacionando todos os detalhes que perceber da obra O Casal Arnolfini de Jan van Eyck, utilizando o 
roteiro de leitura, inserido na questão. O texto deverá ser digitado e   acrescente imagem da obra. 

 

2. Expressão artística 

Crie sua própria obra de arte. Para isso, siga as etapas: 

a) Observe a obra abaixo O Casal Arnolfini de Jan van Eyck, inserida na pág. 62, te convido a partir da observação da obra 
fazer uma releitura utilizando a técnica desejada como: pintura com tintas, lápis de cor, colagens, no papel do bloco de 
desenho A4. Seja criativo e mãos à obra! 

 

 

Jan van Eyck | O retrato de Arnolfini, 1434. National Gallery, Londres. 

 

Obs. todas as atividades deverão ser encaminhadas ao e-mail do seu professor na data estipulada. 
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Alguns exemplos de releituras da obra retiradas da internet: 

                        
 

 

Data de entrega da atividade entre os dias 27/7 a 2/8. 
 

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 

 

GABARITO 
Questão 1 
B)Pág. 61 
Exercício I – Por dentro do assunto 

1. Arcos ogivais, pilares, paredes altas e cheias de vitrais. 
2. O arcobotante, que consiste em um arco construído na parte externa da parede e que reforça a sustentação do peso de uma abóbada sobre a parte 

superior dessa parede. 
3. É o trabalho decorativo realizado pelos artistas nos chamados manuscritos ilustrados: ilustrações, cabeçalhos, títulos e letras capitulares que iniciam 

o texto. 
4. Ele se manifesta pela representação dos santos com características humanizadas e, ao mesmo tempo, em posição de destaque – assim como as 

demais figuras humanas – em relação à natureza. 
C) Apreciação de uma pintura (pág. 62)  

a) O comerciante Arnolfini e sua esposa. 
b) Tamancos e chinelos deixados despreocupadamente no chão, a presença do cachorro, frutas deixadas no parapeito da janela e sobre um móvel do 

quarto. 
c) A representação do piso do quarto, a distribuição dos elementos da cena: o casal, os tamancos e o cachorro em primeiro plano; parte de uma janela, 

parte de um móvel, o lustre no teto e parte da cama em um plano intermediário, um móvel com almofadas, um espelho e uma parede em um plano 
de fundo. 

d) Da janela aberta. 
e) As delicadas pregas da roupa feminina; o arremate de pele na roupa masculina; os desenhos na beirada do tapete; a madeira decorada da cabeceira 

da cama; os trabalhos na decoração do lustre e do espelho; uma pequena parte de uma possível grade da janela; um trabalho na parte superior da 
janela. 

f) O casal visto de costas, a janela e um móvel junto dela, as frutas, o lustre e parte da cama, a porta do quarto e uma pessoa perto dela. Vendo de mais 
perto o espelho, é possível identificar cenas religiosas na moldura dele. 

g) Resposta pessoal. Espera-se que o aluno comente que o realismo e o detalhismo da obra transmitem a ideia de que o artista de fato presenciou e 
documentou uma cena doméstica. 


