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Termos de Uso 

 

Seja muito bem vindo(a) à apostila digital PINTART!  

 

Essa Apostila Digital “Diversidades para Professor de Artes ”  é um material 
gratuito, disponibilizado para professores de artes . 

 

É expressamente proibido a comercialização desse ma terial.  

 

 

Dedico este material aos meus pais que tanto me inf luenciaram na educação: 
Valéria e Paulo. 

 

 

Faça um bom uso! 

Obrigado! 

 

 

Fábio M. Júnior 
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1- Identidade Visual  

 

No mundo em que vivemos há comunicações. Tanto pelas palavras, sons, cores 
e imagens...  

A comunicação é um bem que vem se aperfeiçoando a todo instante. Hoje temos 
centenas de recursos tecnológicos que nos auxiliam. 

Se antigamente a comunicação dos primórdios era feita através da gravura, hoje 
temos placas, avisos, apitos, emojis,etc. 

Quando observamos determinadas imagens, nem precisamos de palavras para 
decifrar a mensagem. Basta observar por poucos segundos que a informação já 
é decifrada pelo nosso cérebro. 

Observe as imagens abaixo e coloque uma palavra que  represente a 
mensagem da imagem : 

 

                                     

______________                  _______________                   _______________ 

 

                              

______________                 __________________              ________________ 
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2- Cores Primárias  

 

Você já imaginou como seria um mundo onde tudo fosse preto e branco? 

Imagina só você comprar uma camisa para ir em uma festa e lá na loja você 
encontrar apenas camisas pretas e brancas... Um pouco estranho, não é mesmo? 

As cores são fundamentais no nosso dia a dia, tanto pela questão estética, quando 
pela nossa comunicação. 

De acordo com o estudo das cores, temos diversas maneiras de saber suas 
origens. 

Para você começar a entender melhor sobre a origem das cores, vamos fazer uma 
experiência? 

Vamos começar a conhecer as cores primárias ! Colora os círculos abaixo, de 
acordo com a cor pedida: 

 

                                                  

 

 

            AMARELO                          VERMELHO                                 AZUL 

 

Exercício 

Utilize apenas cores primárias para colorir o desenho abaixo: 
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3- Interpretação de Obras  
 

Observar uma imagem e expressar suas opiniões é algo incrível e fundamental no 
mundo da arte. Todo artista tenta transmitir alguma mensagem em suas obras. 

Observe a obra “Noite Estrelada” de Vicent Van Gogh, com atenção e responda as 
perguntas abaixo: 

 
 

Exercício  

Após observar com atenção a obra “Noite Estrelada”, utilize sua criatividade e 
responda as perguntas abaixo: 

1- Quais cores estão presentes na imagem? 

2- O que você consegue ver na imagem? 

3- Por que o autor fez essa pintura? 

4- O que você sente ao observar a imagem? Por quê? 

5- Se você fosse o dono dessa obra, que nome você colocaria para essa 
pintura? Por quê? 
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4- Pixel Art  

 

No mundo da tecnologia visual, percebemos diferentes qualidades de imagens ao 
decorrer dos anos. Antigamente os jogos eletrônicos tinham uma característica 
visual completamente simples em relação às imagens de hoje que procuram ser 
cada vez mais reais. O Pixel é um elemento gráfico presente em todas as imagens 
digitais. Quando você observa as fotos ou imagens bem de perto com o “zoom”, é 
possível enxergar pequenos granulados que formam as cores e o desenho final. 

 

 

Exercício 

Observe com atenção as cores dos respectivos números e colora os quadrinhos 
abaixo para descobrir o desenho final: 

 

1- PRETO, 2- LARANJA, 3- VERDE 
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5- Caça Palavras / Antônio Poteiro  

 

 

Antônio Batista de Souza (Santa Cristina Da Pousa, Província do Minho / 
Portugal , 10 de outubro de 1925), escultor , pintor  e ceramista . Filho do 
ceramista português Américo Batista de Souza, Poteiro  é autodidata . Chegou 
no Brasil ainda criança. Morou em São Paulo, Minas Gerais e radicou-se em 
Goiânia. 
Ganhou a vida com a fabricação de cerâmica  utilitária (de onde surgiu seu 
sobrenome “artístico” Poteiro), fazendo máscaras e bonecos (estimulado por 
seu professor Antonio de Melo) e orientado pela pintora e folclorista  Regina 
Lacerda, começou a assinar suas obras.  
 
Vem realizando, desde 1976, exposições  individuais e coletivas  por todo o 
Brasil  e por inúmeros países.  
 
Leitor assíduo das Sagradas Escrituras  e da História em geral, Poteiro é um 
verdadeiro criador  de mundos e sonhos.  
 
Atualmente Antônio Poteiro mora em Goiânia  (Goiás), onde localiza-se seu 
ateliê , ou melhor, seu mundo-de-idéias. 

 

Procure as palavras grifadas do texto: 
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6- Entrevista Musical  

 

 

 

 

 

Pense em uma música que você goste de ouvir e responda as perguntas abaixo: 

 

1- Qual é o nome dessa música? 

2- Essa música é instrumental ou cantada? 

3- Algum instrumento musical se destaca nessa música? Qual? 

4- Onde você ouviu essa música pela primeira vez? O que você estava fazendo? 

5- Essa música é de que gênero (rock, sertanejo, erudito, etc.)? 

6- O que você mais gosta nessa música, o som ou a letra? Por quê? 

7- Essa música ficaria boa em algum desenho, seriado, novela ou filme? Por quê? 

8- Você mudaria algo nessa música? 

9- Escreva um pedaço da letra, que você mais goste nessa música. 

10- Faça um desenho representativo sobre a música escolhida.   
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7- Simetria  

 

Exercício: 

 

Complete o desenho abaixo, e colora com capricho: 
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8- Releitura  

 

Exercício 

Observe a obra “Sol Poente” de Tarsila do Amaral e faça sua releitura no segundo plano em 
branco: 
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9- Desenho de Ampliação:  

 

Observe os detalhes/traços de cada quadro abaixo e repita na quadrícula de ampliação: 
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10- Desenho de Redução:  

 

Observe os detalhes/traços de cada quadro abaixo e repita na quadrícula de redução: 

 

 

 



 



 

 

 

 

Termos de Uso 

 

Seja muito bem vindo(a) à apostila digital PINTART! 

 

Essa Apostila Digital “8 Exercícios Práticos Para sua Sala de Aula!” é um 
material gratuito, disponibilizado para professores de artes. 

 

É expressamente proibido a comercialização desse material.  

 

 

Dedico este material à minha esposa e parceira de trabalho: Joyce Karine. 

 

 

Faça um bom uso! 

Obrigado! 

 

 

Fábio M. Júnior 

 

 

 

 



 

 

  Observe a imagem com muita atenção:  
 
 

 

Abaporu – 1928 – Tarsila do Amaral 
 
 

USE SUA IMAGINAÇÃO E RESPONDA AS PERGUNTAS ABAIXO: 

 

1) Qual o nome da pintura acima? 

2) O que está presente na pintura? 

3) Qual é o sentimento do personagem da tela? 

4) O que você achou do personagem? 

5) Qual nome você daria para a tela acima? 

 

 



 

 

EXPRESSÃO FACIAL 

 

A expressão facial é um ou mais movimentos e expressões 
dos músculos da face e é sinal de emocionalidade. Estes 
movimentos geralmente significam a transmissão de algum 
estado emocional do indivíduo aos seus observadores. As 
expressões faciais são uma forma de comunicação não-
verbal. 

 

Observe com atenção as expressões faciais e ligue na palavra correspondente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

RAIVA 

ALEGRIA 

TRISTEZA 

MEDO 

SURPRESA 

NOJO 



 

 
HISTÓRIA EM QUADRINHOS 

 
Ao falarmos sobre histórias em quadrinhos, lembramos 
daquelas fantásticas e divertidas trazidas pelos gibis, 
não é verdade? 
 
Elas compõem o quadro dos chamados textos 
narrativos, onde a história se passa com diferentes tipos 
de personagens, ocorridas em determinado local, 
durante certo espaço de tempo. 
 
Para começar a praticar, vamos conhecer 3 tipos de 
balões : 
 
 

 
 

OBSERVE COM ATENÇÃO OS TIPOS DE BALÕES, EXPRESSÕES DOS PERSONAGENS E 
UTILIZE SUA CRIATIVIDADE PARA DESENVOLVER A HISTÓRIA ABAIXO: 

 
  

  

  

 

 

BALÃO DE 
FALA  

BALÃO DE 
PENSAMENTO 

 

 

  

 

 

   



 

 
PINTURA POP ART 

 
 

Pop Art é um movimento artístico que se caracteriza pela reprodução de temas relacionados ao consumo, 
publicidade e estilo de vida americano (american way of life). 

Esse é um termo em inglês que significa "arte popular" e surgiu durante a década de 1950, na Inglaterra. A 
expressão foi criada pelo crítico Lawrence Alloway durante os encontros de um grupo de artistas intitulado 
"Grupo Independente". Depois, difundiu-se durante os anos de 1960, atingindo seu auge em Nova York. 

A pop art não deve ser considerada um fenômeno de cultura popular (apesar de estar muito interligada a 
ela), mas uma interpretação feita pelos seus artistas da cultura dita popular e de massas. 

Este fenômeno artístico baseou-se, em grande medida, na estética da cultura de massas, a mesma 
criticada pela Escola de Frankfurt. 

O movimento influenciou grandemente o grafismo e os desenhos relacionados à moda. 

Os artistas dessa corrente trabalhavam com cores vivas, inusitadas e massificadas pela publicidade. Eles 
elegiam as imagens pictóricas e os símbolos de natureza popular. 

No Brasil, a Pop Art surgiu em outro contexto histórico. Aqui, estava em curso a ditadura militar e os 
artistas utilizaram a estética pop para se comunicar com as massas e, assim transmitir críticas ao sistema. 

INTERPRETAÇÃO DE TEXTO 

1- Como surgiu o Pop Art no Brasil? 

2- De que maneira os artistas desse movimento trabalhavam? 

3- O que é Pop Art? 

4- Quando surgiu o Pop Art? 

5- Onde o movimento Pop Art teve maior destaque? 

 



 

A MAGIA DAS CORES 

As cores dizem muito sobre nós e sobre as nossas vidas, portanto a escolha das cores nos ambientes onde vivemos 
e das roupas que vestimos, podem nos auxiliar a encontrar aquilo que procuramos. Seja um estímulo específico, ou 
mesmo para trazer tranqüilidade no dia a dia. 

Abaixo segue o significado das principais cores presentes no nosso cotidiano. 

VIOLETA: A cor violeta está vinculada a espiritualidade, independentemente da religião que 
se segue. Esta cor representa a nossa ligação com a divindade, com tudo aquilo que 
representa Deus na nossa vida. Usar a cor violeta é muito interessante caso precisemos 
renovar a nossa fé, bem como pedir proteção espiritual. 

AZUL ÍNDIGO: Esta cor esta associada aos nossos pensamentos. Usar ou mesmo meditar 
na cor índigo, estimula a clareza e equilíbrio de nossos pensamentos, trazendo serenidade e 

tranqüilidade tão importantes nessa vida tão corrida que levamos. 

AZUL CLARO: Esta cor simboliza a forma como nos comunicamos, se conseguimos verdadeiramente expressar de 
forma clara nossos pensamentos. É também associada a realização de nossos planos, aqueles que ficam por vezes 
estacionados e não colocados em prática. Sendo assim, esta cor é também muito boa para utilizar nos dias de 
apresentação de trabalho ou palestras. 

VERDE: A cor ver traduz o amor verdadeiro que possuímos em nosso coração. Aquele amor despretensioso, que 
nada cobra, é o verdadeiro amor! Aquele sentimento leve que desperta em nós quando vemos o sorriso de uma 
criança, o pôr do sol no verão ou mesmo uma florzinha que nasce no meio do asfalto. É uma cor que acalma, 
tranqüiliza e traz paz ao coração. 

AMARELO: Esta cor vibrante representa do sol que vive em nós, representa o nosso poder pessoal e a forma como 
o colocamos. Caso não estejamos conseguindo nos impor e deixando que as outras pessoas decidam por nós, esta 
é uma ótima cor para usar! 

LARANJA: O laranja simboliza a forma como nos relacionamos com as outras pessoas e situações e com nós 
mesmos, além disso, também está relacionada com os nossos desejos mais íntimos. Caso estejamos precisando 
equilibrar a nossa forma de nos relacionar, esta cor auxilia de forma muito efetiva. 

VERMELHO: Esta cor também proporciona uma maior aceleração de pensamentos caso estejamos precisando nos 
mexer mais! Portanto, é necessário um certo cui dado na utilização desta cor, para que nosso campo mental não 
fique ainda mais acelerado. 

COLORA O DESENHO ABAIXO COM CAPRICHO, UTILIZANDO APENAS AS CORES CITADAS NO TEXTO: 

 



 

 

SIMETRIA 

Complete o desenho abaixo e colora com capricho! 

 

 

 

 

 

 



 

A HISTÓRIA DO CINEMA 

Foi no final do século XIX, em 1895, na França, os irmãos Louis e Auguste Lumière inventaram o cinema. Na 
primeira metade deste século a fotografia já havia sido inventada por Louis-Jacques Daguerre e Joseph Nicéphore 
Niepce, possibilitando esta criação revolucionária no mundo das artes e da indústria cultural: o cinema. 

Para se chegar à projeção cinematográfica atual, muitos processos de investigação foram feitos em relação aos 
fundamentos da ciência óptica. Já vem dos primórdios da humanidade a necessidade de registrar movimentos 
através de pinturas e desenhos nas paredes. Há aproximadamente sete mil anos atrás, no oriente, os chineses já 
projetavam sombras de diferentes figuras recortadas e manipuladas sobre a parede, um jogo de sombras, próprio do 
seu teatro de marionetes. No século XV, Leonardo da Vinci realizou trabalhos utilizando a projeção da luz na 
superfície, criando a Câmara Escura, que era uma caixa fechada, possuindo um orifício com uma lente, local 
destinado a passagem da luz produzida pelos objetos externos. A imagem refletida no interior dessa caixa era a 
inversão do que se via na realidade. Mais adiante, no século XVII, O alemão Athanasius Kirchner criou a Lanterna 
Mágica, objeto composto de um cilindro iluminado à vela, para projetar imagens desenhadas em uma lâmina de 
vidro. 

No século XIX, muitos aparelhos que buscavam estudar o fenômeno da persistência 
retiniana foram construídos, este fenômeno é o que mantém a imagem em fração de 
segundos na retina. Joseph-Antoine Plateau foi o primeiro a medir o tempo da 
persistência retiniana, concluindo que uma ilusão de movimento necessita de uma 
série de imagens fixas, sucedendo-se pela razão de dez imagens por segundo. 
Plateau, em 1832, criou o Fenacistoscópio, apresentando várias figuras de uma 
mesma pessoa em posições diferentes desenhadas em um disco, de forma que ao 
girá-lo, elas passam a formar um movimento. 

Criado pelo francês Charles Émile Reynaud o Praxinoscópio foi um invento importante para o surgimento do cinema. 
Este aparelho era um tambor giratório com desenhos colados na sua superfície interior, e no centro deste tambor 
havia diversos espelhos. Na medida em que girava-se o tambor, no centro, onde ficavam os espelhos, via-se os 
desenhos se unindo em um movimento harmonioso. Dentre outros inventos, há o Cinetoscópio, inventado por 
Thomas A. Edison, que consistia em um filme perfurado, projetado em uma tela no interior de uma máquina, na qual 
só cabia uma pessoa em cada apresentação. A projeção precisava ser vista por uma lente de aumento. 

Fonte: https://www.infoescola.com/cinema/historia-do-cinema/ 

APÓS REALIZAR A LEITURA, ENCONTRE A SOLUÇÃO DA CRUZADINHA ABAIXO: 

1- Tambor giratório com desenhos 
colados na sua superfície interior. 

2- Já haviam projetado sombras de 
diferentes figuras recortadas. 

3- País onde surgiu a invenção do 
cinema. 

4- Objeto criado por Athanasius 
Kirchner. 

5- Foi inventada por Louis e Joseph. 

6- Inventor do Cinetoscópio. 

7- Foi o primeiro a medir o tempo da 
persistência retiniana. 

 
 



 

 

GABARITO CRUZADINHA – A HISTÓRIA DO CINEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Identificando Fisionomias  

 

                                                         

 

 

Olá!!! Preciso de sua 
ajuda... 
 
Escreva 1 palavra que 
represente a fisionomia de 
cada personagem abaixo. 
 
Exemplo: Ansioso, Calmo, 
Feliz,etc.. 


