
  

 

ATIVIDADE ARTE – ARTES VISUAIS  

Nome:    Data: ___/___/2020  

Unidade Escolar:    Ano: 5º  

Componente Curricular: ARTE/ARTES VISUAIS  

Objetos de Conhecimento/Conteúdos: Matrizes Estéticas e Culturais: Matrizes Estéticas e  
Culturais.  
Materialidades e Imaterialidades: Patrimônio cultural material e imaterial.  

Habilidades: (GO-EF05AR03-A) Conhecer, reconhecer, analisar e valorizar a influência das distintas 
matrizes estéticas e culturais das artes visuais nas manifestações artísticas locais, regionais, 
nacionais e universais, bem como produzir artisticamente a partir das obras dos artistas estudados, 
relacionando-os aos contextos pessoais e sociais presentes na vida cotidiana de forma reflexiva e 
investigativa, compreendendo as diferentes identidades culturais.  
(GO-EF05AR25) Conhecer e valorizar o patrimônio cultural, material e imaterial, de culturas 
diversas, em especial da brasileira, incluindo suas matrizes indígenas, africanas e europeias, de 
diferentes épocas, favorecendo a compreensão, a construção de vocabulário e repertórios relativos 
às diferentes linguagens artísticas, estabelecendo o sentido de pertencimento e o reconhecimento 
da alteridade.  

ATIVIDADE 006 

 

 

As obras de artes podem ser apreciadas de várias formas. Podemos investigar e caracterizar os 

elementos visuais explorados pelos artistas e também como eles dão novos significados às ideias, aos 

pensamentos e aos sentimentos. Podemos, além disso, imaginar como as obras de arte nos dizem muito 

a respeito de diferentes culturas, épocas e lugares. A nossa cultura apresenta costumes e características 

diversas dos povos indígenas, africanos e europeus e isso contribui para a diversidade das 

manifestações artísticas e culturais no Brasil. É possível observar que vários artistas plásticos exploram 

essa temática em suas obras de arte de diferentes formas, cada um à sua maneira, pois arte é 

representação, transformação, participação, troca simbólica. 

  

  

  

  

  



  

 

01. É comum que as artes façam parte da tradição de um lugar. Muitos artistas exploram essa 

temática em suas obras de arte. Observe as imagens abaixo, são de festas tradicionais que 

ocorrem em vários estados brasileiros, em especial no estado de Goiás.  

 

Festa Junina – Helena Vasconcelos 

Fonte: http://meumediterraneo-arte.blogspot.com/2014/04/helena-vasconcelos-e-seus-retratos-de.html%20 /acesso em 

23/04/2020 

  

 
Cavalhadas – Sérgio Pompêo 

Fonte: http://artenaifrio.blogspot.com/2013/03/sergio-pompeo.html /acesso em 23/04/2020  

 

02. Após a observação das imagens anteriores, responda: A) O que elas 

mostram?  

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________  

B) As imagens apresentam diferentes manifestações artísticas e culturais que ocorrem no estado 

de Goiás. Você consegue identificá-las e em quais cidades elas ocorrem? Escreva abaixo:  

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________  
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C) Quais são os aspectos visuais que chamam a sua atenção nessas imagens?  

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

D) Todas as pessoas participam de alguma forma da cultura onde vivem. Você já vivenciou ou 

presenciou alguma manifestação artística e cultural na sua cidade? Se sim, qual? Descreva a 

sensação:  

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________  

E) Após identificar as manifestações artísticas e culturais acima, faça uma pesquisa sobre as suas 

origens e anote abaixo:  

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________  

03. Conheça um pouco mais sobre as manifestações artísticas e culturais da sua cidade. Pesquise 

em sites, revistas e jornais e faça a representação visual de uma delas no espaço abaixo por 

meio de desenhos. Não se esqueça de usar várias cores, pois uma das características 

marcantes dessas manifestações artísticas e culturais é o colorido.  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

 

 

Sobre as manifestações artísticas e culturais:  

https://brasilescola.uol.com.br/detalhes-festa-junina /acesso em 23/04/2020 

https://www.agitapirenopolis.com.br /acesso em 23/04/2020 

https://arteculturaespiritualidade.blogspot.com/2012/03/manifestacoes-culturais-da-regiao.html 

/acesso em 23/04/2020 

https://www.tecnologiaetreinamento.com.br/educacao/diversidade-cultural-brasileira-

regiaocentro-oeste /acesso em 23/04/2020 

http://www.euamofazerartesanato.com.br/artesanato-brasileiro-regiao-centro-oeste-inspire-

eexpresse-especial/ acesso em 23/04/2020 

https://escolaeducacao.com.br/cultura-do-centro-oeste/ acesso em 23/04/2020 
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