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ARTE 

 

Linguagem: Artes Visuais. 

Objeto do Conhecimento: Elementos da linguagem. 

 

Carlos Drummond de Andrade 

 

Nascido em Itabira (MG), em 1902, Carlos Drummond de Andrade é considerado 

o poeta mais importante do Brasil do século 20. Foi poeta, contista e cronista e, 

embora não tenha uma produção literária voltada especificamente para crianças, 

muitos de seus poemas são indicados para leitura durante a infância. 

Fonte: poesiainfantil.com/drummond/ | Acesso em 08/06/2020 

 

Vamos apreciar a arte? 

 

Leia um famoso poema de Carlos Drummond de Andrade: 

 

No meio do caminho 

No meio do caminho tinha uma pedra 

tinha uma pedra no meio do caminho 

tinha uma pedra 

no meio do caminho tinha uma pedra.  

Nunca me esquecerei desse acontecimento 

na vida de minhas retinas tão fatigadas. 

Nunca me esquecerei de que no meio do caminho 

Tinha uma pedra 

tinha uma pedra no meio do caminho 

no meio do caminho tinha uma pedra. 

Fonte: poesiainfantil.com/drummond/ | Acesso em 09/06/2020 

 

1- Responda: 

 

A. O que você entendeu sobre a poesia? 

  

  

https://poesiainfantilblog.wordpress.com/drummond/
https://poesiainfantilblog.wordpress.com/drummond/
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B. Você gostou do poema? 

  

  

 

C. Onde normalmente encontramos pedras e para que elas servem? 

  

  

  

 

 

2- Você conhece brincadeiras que utilizam a pedra? Desenhe pelo menos uma brincadeira que 

utiliza a pedra como parte do jogo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vamos fazer arte! 

 

3- Com a ajuda de um adulto, procure uma pedra nas áreas comuns de sua casa. As pedras 

podem ter tamanhos, cores e formas diferentes. 

Para esta atividade, você vai precisar de: 

   

Folha de papel Lápis Lápis colorido 

 

A. Pegue as pedras e coloque em cima da folha de papel. 
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B. Contorne com um lápis cada pedra que você pegou. 

C. Em seguida, pinte com o lápis de cor dentro dos contornos que você fez.  

Observe o exemplo: 

 

Fonte: dreamstime.com | Acesso em 08/06/2020. 

A. Observe os formatos que as pedras deixaram na folha. 

B. Pronto! Sua obra de arte está feita. Escolha um local para expor e faça quantas vezes quiser 

esta atividade. 

 

Você sabia? 

Quem passa todo os dias pelo calçadão de Copacabana, no Rio de Janeiro, já se acostumou com 

a silhueta de um velhinho que, desde que ali chegou, em 30 de outubro de 2002, nunca mais 

abandonou a postura contemplativa.  

Carlos Drummond de Andrade ganhou uma bela homenagem em forma de estátua, criada por 

Léo Santana.  Feita de bronze, a estátua é um atrativo para turistas e curiosos, que se sentam 

ao lado dela para tirar fotos, conversar, ou simplesmente olhar a paisagem, fazendo companhia 

ao poeta.   

 

Fonte: Vejario.abril.com.br | Acesso em 08/06/2020 

 

https://www.wikirio.com.br/Copacabana

