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Roteiro de atividade prática de Recuperação – 7° ano – 2º semestre 

Arte – 2022 

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

 

 https://arteref.com/arte-do-dia/o-retrato-de-arnolfini-o-maior-enigma-de-jan-van-eyck/ 

 

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 das páginas 52 a 60 do livro didático. 

 

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

 

c)  Fazer a atividade página 62 – exercício IV – Apreciação de uma pintura. Elaborar 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 acrescido da imagem da obra. 

 

2. Expressão artística 
 

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

a)  Observe a obra abaixo, O Casal Arnolfini, de Jan van Eyck, inserida na página 62. Te convido, a partir da observação da 

obra, a fazer uma releitura, utilizando a técnica desejada, como pintura com tintas, lápis de cor, colagens. Seja criativo 

e mãos à obra! 

 
EYCK, J. van. O retrato de Arnolfini. National Gallery, Londres, 1434. 
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Obs.: Todas as atividades deverão ser encaminhadas ao professor da sua unidade na data estipulada. 

 
 

Observações: 

1. Não é imperativo que as informações sejam inseridas nas tabelas. Elas são apenas marcações.  

Caso tenha dificuldade, por qualquer motivo, deixe apenas o número e o nome. 

2. Se não for usar a tabela II e/ou a IV, não apague. 

3. Sugestão: no item II, procure usar no máximo duas ou três indicações. 

4. No item IV, ao indicar um filme ou livro, é interessante que se tenha uma sinopse. Se for um site, uma breve 

explicação sobre ele. Isso estimula o aluno a ver, ler, pesquisar. 

5. Em Ano/Série, apague a palavra que não corresponder ao segmento do material. Se for turma do EF-af, apague 

“Série”; se for do EM, apague “Ano”. 

6. Frente – indica a divisão da matéria, conforme consta do documento sobre como nomear os arquivos. Pode ser 

número, ou número/letra, ou nome, e há matérias/séries que não se dividem em frentes. 

7. Fonte e corpo: usar Cambria – 10 nas tabelas. Apenas na tabela “Gabarito”, usar Cambria – 9. 

8. No item III (Tarefas), escreva o seguinte, como último tópico, se houver questões no Plurall para o aluno resolver: 

Atividade Plurall.  

Agora, você terá de resolver exercícios deste conteúdo na plataforma Plurall. Você terá uma semana para resolvê-

los. Acesse e bom trabalho! 

 

 
 


