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Componente Curricular: Arte Entrega:24/09/2021

AULA DE ARTE

Proposta: Série de atividades divertidas tendo o objetivo de fixar as cores
(vermelho, verde, amarelo, azul e preto), bem como apresentar as formas.
Baseadas no artista plástico Piet Mondrian.

Método:
● Piet Mondrian consolidou-se como um dos artistas mais importantes do

período Modernista no início do século XX.
Suas obram eram minimalistas e abstratas, marcadas por linhas e e cores
primarias, que são: VERMELHO, AMARELO e AZUL

Abaixo um vídeo animado para ver as fases do artista, que começou
pintando paisagens e foi desconstruindo seu estilo com o tempo

Animação: https://youtu.be/iSCmWnIoRpI

Como visto no vídeo Mondrian foi cada vez mais deixando sua arte mais
abstrata, e única. Agora, se usando de lápis de cor, giz ou tinta, e papeis
coloridos, vamos fazer construir uma obra baseada em seu estilo.

Exemplos:

1. 2.

Fig1. Composição com vermelho, amarelo e azul (1921) Fig2. Composição n°10, 1942

Como fazer: Desenhar quadrados ou até mesmo intercalar com colagens de
tiras e pintura dos quadrados com lápis/giz/tinta, ou colagem de quadrados e
com canetinhas e régua fazer as linhas.

https://www.infoescola.com/literatura/modernismo/
https://youtu.be/iSCmWnIoRpI
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 Conteúdos/Atividade:  JOGO das Pedrinhas ou BUGALHOS 

Assista o vídeo:  https://youtu.be/Z-RZvpgxKMs 

 

Aula Prática  - Escolha uma das fases do Jogo e divirta-se  
 

 

Pode usar BOLINHAS 

DE PAPEL ou pedrinhas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jogo das Pedrinhas. 

O jogo das pedrinhas tem vários outros nomes pelo mundo, sendo também conhecido como “cinco marias”, “jogo 
do osso” ou “bugalhos”. O jogo consiste em lançar com a mão para o alto um dos cinco objetos que o compõe e 
pegar os demais que ficaram no chão; Uma das formas de jogar é a seguinte: 

1ª Fase  
- Jogar as cinco pedrinhas no chão; 
- Escolher uma delas, que será jogada para o alto, enquanto se pega uma das quatro, sem tocar nas 
demais. Esperar a que está no alto cair também na mesma mão. Repetir com todas as outras que estão 
no chão. 
2ª Fase   
- Jogar as cinco pedrinhas e tomar de novo uma delas; 
- Jogar as pedrinhas para o alto e pegar de duas em duas as demais. 
3ª Fase;  (Desafio recomendado para 4° ano)  

- Jogar as cinco pedrinhas no chão e tomar uma delas; 
- Jogar as pedrinhas para o alto e pegar primeiro uma e depois três, de uma só vez. 

4ª Fase 

- Jogar as cinco pedrinhas e tomar uma delas; 

- Jogá-la para o alto e, enquanto ela volta, pegar as quatro de uma só vez, aparando rapidamente 

também a primeira; Esta é uma das formas de jogar, mas existem várias outras. Depende de sua 

criatividade para alterar o jogo! O que você acha de chamar outras crianças para te acompanhar na 

brincadeira? 
 

 

 

Aula Teórica 
  

 

A –   Qual o nome da atividade ? 

(  ) Jogo  de  Dama        (  ) Jogo das Pedrinhas    (  ) Jogo da Velha     ( ) Jogo de Tampinhas 
 

 

 

 

 

B –  Quantas Pedrinhas você utilizou para jogar ?  

(  ) 06 tampinhas        (  ) 10 tampinhas    (  )  05 tampinhas     (  ) 12 tampinhas 
 

 

 

 


