
 

 

ATIVIDADE ARTE – TEATRO 

Nome:  Data: ___/___/2020 

Unidade Escolar:  Ano: 5º 

Componente Curricular: ARTE/TEATRO 

Objetos de Conhecimento/Conteúdo: Matrizes Estéticas e Culturais: Diversidade de gênero, racial, 
étnica, política, social e cultural. 

Habilidades: (GO-EF05AR38-A) Reconhecer a diversidade de gênero, racial, étnica, política, social e 
cultural, refletindo e dialogando sobre si mesmo e sobre o outro, a partir das experiências teatrais, e 
fazer sínteses e registros verbais e/ou não verbais  por meio da oralidade, escrita, desenho, expressão 
corporal, audiovisual, valorizando as diferentes identidades. 

 
DIVERSIDADE CULTURAL 

 

 

 

 

 

 

Disponível em: < 

https://3.bp.blogspot.com/j29qBlXjP4E/WR1d2dIHoJI/AAAAAAAADFs/qj8xrnV98w4GUJzEacNOiLYuXVc_PS8OACLcB/s1600/1920476_7477228385856

93_1310444656_n.jpg >. Acessível em 17 ago.2020. 

 

A diversidade cultural representa o conjunto das distintas culturas que existem no planeta. A 

cultura compreende o conjunto de costumes e tradições de um povo os quais são transmitidos de 

geração em geração. Como elementos culturais representativos de um determinado povo 

destacam-se: língua, crenças, comportamentos, valores, costumes, religião, folclore, dança, 

culinária, arte, dentre outros. O que diferencia uma cultura das outras são os elementos 

constitutivos, que consequentemente, compõem o conceito de identidade cultura. Isso significa que 

o indivíduo pertencente a determinado grupo se identifica com os fatores que determinam sua 

cultura. 

  Diversidade cultural  - Disponível em:< https://www.todamateria.com.br/diversidade-cultural/ >. Acesso 18 ago. 2020 
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1 – Observe os personagens abaixo. 

 

 

1.1. O personagem Papa Capim da Turma da Mônica, faz parte da cultura 

indígena. Pesquise um jogo realizado pelos povos indígenas, em seguida realize 

o jogo com seus familiares e escreva como se sentiu.  

Resposta pessoal do estudante 

 

 
Disponível em:< https://i.pinimg.com/originals/20/f8/08/20f8088c5b4217b4b153c91659f2a246.jpg >. Acesso 18 ago. 2020. 
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1.2. A personagem Milena é a nova personagem da Turma da 

Monica e faz parte da Cultura Africana. Pesquise um jogo da 

cultura Africana em seguida realize o jogo com seus 

familiares. 

Resposta pessoal do estudante 

Disponível em: <  https://conexaoplaneta.com.br/wp-content/uploads/2019/02/milena-nova-personagem-turma-monica-2-conexao-planeta.jpg >. 

Acesso 18 ago. 2020. 
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2 – Observe a história abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Turma da Monica em:  A nova amiguinha.  
Disponível em: <https://conexaoplaneta.com.br/wp-content/uploads/2019/02/milena-nova-personagem-turma-monica-3-conexao-planeta.jpg>.  
Acesso 18 ago. 2020. 

 

A - Continue a história acima. O que aconteceu quando a Milena saiu no bairro do limoeiro para 

fazer novos amigos? Resposta pessoal do estudante 
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