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Ano/Turma Data de Realização das Atividades Carga Horária 
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Componente Curricular Central: Componente(s) Curricular(es) Participante(s): Professor(es): 

Arte Arte Josiane Carneiro, Lígia Godoi e 
Daniela da Silva 

Tema Genérico do Plano de Aula: 

PONTO - PONTILHISMO 

Competências gerais / específicas a serem desenvolvidas neste plano (da Área ou Componente Curricular) 

 Explorar, conhecer, fruir e analisar criticamente práticas e produções artísticas e culturais do seu entorno social, 
dos povos indígenas, das comunidades tradicionais brasileiras e de diversas sociedades, em distintos tempos e 
espaços, para reconhecer a arte como um fenômeno cultural, histórico, social e sensível a diferentes contextos e 
dialogar com as diversidades. 

 Desenvolver o senso estético para reconhecer, fruir e respeitar as diversas manifestações artísticas e culturais, 
das locais às mundiais, inclusive aquelas pertencentes ao patrimônio cultural da humanidade, bem como 
participar de práticas diversificadas, individuais e coletivas, da produção artístico-cultural, com respeito à 
diversidade de saberes, identidades e culturas (Competência Específica de Linguagem). 

 

Objetos de Conhecimento 

  Elementos da linguagem 

Habilidades a serem desenvolvidas nesta aula (Códigos e Habilidades da Base Municipal de Caçador) 

 (EF15AR02) Explorar e reconhecer elementos constitutivos das artes visuais (ponto, linha, forma, cor, 
espaço, movimento etc.). 

 (EF15AR04) Experimentar diferentes formas de expressão artística (desenho, pintura, colagem, quadrinhos, 
dobradura, escultura, modelagem, instalação, vídeo, fotografia etc.), fazendo uso sustentável de materiais, 
instrumentos, recursos e técnicas convencionais e não convencionais. 

Materiais, tecnologias e recursos utilizados 

 Computador, tablet, ou celular com acesso à internet, caderno de desenho, canetas hidrográficas coloridas 
(canetinha), tinta guache, cotonete ou pincel. 

 

Aplicação/Fixação 



Pontilhismo 
 
  O “Pontilhismo” (do francês pointillisme) foi uma técnica de pintura criada na França em meados 
de 1880. Nela, a decomposição tonal é obtida a partir de pinceladas diminutas. 
O Pontilhismo está centrado no modo como se produz a cor com o pincel, num modelo pictórico de 
natureza matemática no qual as cores são justapostas (e não mescladas). 

 
Paul Signac (1863-1935) 

 

Pintor francês e um dos maiores representantes do pontilhismo. Produziu diversas obras das quais 
se destacam: “A Ponte De Asnieres” (1888) e “Entrada do Porto de Marselha” (1911). 

  
 Entrada do Porto de Marselha (1911) 

Georges Seurat (1859-1891) 

Pintor francês considerado um dos pioneiros do movimento pontilhista. É autor de “Tarde de 
domingo na ilha de Grande Jatte" (1884) e “O Circo” (1890-1891). 

  
  

 Tarde de domingo na ilha de Grande Jatte (1884 

ATIVIDADE:  

Agora você irá produzir uma composição artística, utilizando a técnica do pontilhismo, Faça um desenho a seu gosto, 

usando o lápis de escrever, depois você ira preencher o desenho, usando pontinhos, poderá usar, canetinhas, colas 

coloridas, cotonetes com tinta guache, ou outro material que tenha disponível. 

Lembre-se: quanto maior o desenho ficará mais fácil para preencher. E quanto mais próximos os pontinhos, mais bonito 



fica a produção. 

Modelos :  

   

 

 

 

 

 

Síntese/Avaliação 

 No retorno das aulas, apresentar o caderno com as perguntas e respostas sobre o pontilhismo; 
 Atividade do nome com caneta hidrográfica (canetinhas) ou lápis de cor; 
 Produção artística, tema livre com a técnica do pontilhismo (utilizando canetinha, tinta guache cotonete e/ou 

pincel); 

 Exposição das produções e diálogo sobre os processos de criação de cada estudante. 
 

Registro de Frequência 

 Texto informativo, questionário e registro do nome com pontilhismo: 1h/a 
 Produção individual tema livre: 1h/a 

 

Referencial 

 https://www.todamateria.com.br/pontilhismo/ 
 http://www.alex.pro.br/BNCC%20Arte.pdf 
 https://www.culturagenial.com/pontilhismo-o-que-e-obras-artistas/ 
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