
 

 

ATIVIDADE ARTE – ARTES VISUAIS 

Nome:  Data: ___/___/2020 

Unidade Escolar:  Ano: 2º 

Componente Curricular: ARTE/ARTES VISUAIS 

Objeto de Conhecimento/Conteúdo: Sistemas (Espaços e Atuações) da Linguagem:  
Sistema das artes visuais. Artistas e artesãos. 
Contextos e Práticas: Patrimônio cultural material e imaterial. 
Matrizes Estéticas e Culturais: Matrizes Estéticas e Culturais e seus artistas representantes. 

Habilidades: 
(GO-EF02AR07-A) Conhecer, valorizar e habituar-se a frequentar algumas categorias do sistema 
das artes visuais, como museus, galerias, espaços culturais, centros culturais, fundações, ateliês  de 
artistas/artesãos, aprender de forma significativa as relações entre o sujeito e as experiências em 
artes visuais, ampliar o seu repertório imagético, estético e sensível. 
(GO-EF02AR07-B) Conhecer e respeitar os artistas e os artesãos locais e regionais, bem como 
estabelecer relações com os nacionais e os internacionais, respeitando a diversidade cultural. 
(GO-EF02AR25) Conhecer e valorizar o patrimônio cultural, material e imaterial, de culturas   
diversas, em especial da brasileira, incluindo-se suas matrizes indígenas, africanas e europeias, de 
diferentes épocas, construir e compreender o vocabulário e o repertório relativos às diferentes 
linguagens artísticas, bem como reconhecer as suas heranças culturais. 

ATIVIDADE 011 

Olá, estudantes! 

Na atividade anterior, estudamos sobre manifestação artística, vimos alguns artistas e 

suas obras! Mas será que vimos tudo? Vamos aprender um pouco mais? 

Então, você sabia que existem várias formas de manifestações artísticas? Uma delas é a arte 

popular. Vocês sabem o que é arte popular? 

A arte popular expressa a sabedoria de um povo. Em qualquer parte do mundo, alguém pode estar 

fazendo um objeto, uma escultura ou ainda dançando como os seus antepassados. Essa cultura, que 

persiste por séculos, desde os seus primórdios é transmitida de geração a geração. 

Os temas abordados retratam o cotidiano da vida e os materiais utilizados são simples e abundantes 

na região dos quais esses objetos são nativos. 

Os artistas e os artesãos, em geral, são anônimos, são cidadãos do povo que fazem arte sem ter 

frequentado uma escola de arte ou até mesmo um ensino básico. Em algumas regiões do Brasil, a 

comercialização do artesanato é fundamental para a economia das famílias. 

A arte popular tem aspectos muito abrangentes, que vão desde as danças, a música, o teatro até as 

artes plásticas e a arquitetura. 



 

 

A arte popular celebra a diversidade das manifestações artísticas do povo brasileiro. Em Goiás temos 

vários exemplos da arte popular; um deles são as obras do artista plástico Antônio Poteiro. 

 

Antônio Batista de Souza, mais conhecido como Antônio Poteiro, foi um artista popular autodidata, 

escultor, ceramista e pintor. Nasceu em Portugal, mas veio com um ano de idade para o Brasil, 

radicando-se em Goiânia. Seu acervo artístico ocupa papel importante na arte brasileira, e em 

muitas de suas obras é possível perceber um olhar muito especial sobre a cultura popular goiana. 

 
Observe a imagem abaixo: 

 

 
IMAGEM 1 

CAVALHADA DE FRENTE – ANTONIO POTEIRO 
Fonte: http://www.antoniopoteiro.com/  Acesso em: 16/06/2020 

 
01. Você já ouviu falar sobre Antônio Poteiro? Se sim, onde? 

______________________________________________________________________________ 

02. O artista representou na imagem 1 uma manifestação artística e cultural muito conhecida no 

Estado de Goiás.  

A) Você consegue identificar qual é? Sabe em que cidade ela acontece?  

       ______________________________________________________________________________ 

 

 

http://www.antoniopoteiro.com/


 

 

 

B) Como as pessoas na imagem estão representadas? Descreva o que estão fazendo, o que 

estão vestindo, que objetos possuem etc.  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

C) Artistas de outros lugares do Brasil também valorizam as expressões da arte popular em 

suas obras. Observe as imagens a seguir:  

           
IMAGEM 2 

SEM TÍTULO – WALDOMIRO DE DEUS 
Fonte:  http://www.waldomirodedeus.com.br/  

Acesso em: 18/06/2020 
 

 
 

http://www.waldomirodedeus.com.br/%20Acesso%20em%2018/06/2020


 

 

 

    
IMAGEM 3 

FESTA DO DIVINO EM PARATY – DJANIRA DA MOTA E SILVA 
Fonte: https://enciclopedia.itaucultural.org.br/ Acesso em: 18/06/2020 

 

 
IMAGEM 4 

FREVO – HEITOR DOS PRAZERES 
Fonte: https://enciclopedia.itaucultural.org.br/ 

Acesso em 18/06/2020  

https://enciclopedia.itaucultural.org.br/
https://enciclopedia.itaucultural.org.br/


 

 

 
  
A) Observe as imagens 2, 3 e 4?  O que elas têm em comum?  

______________________________________________________________________________ 

B) De qual você mais gostou?  Por quê? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
C) Pesquise exemplos de outras festas populares no Brasil e no mundo através de jornal, revistas, 

acesso à internet, se puder, ou mesmo com as pessoas adultas da sua família. Cite quantas 

quiser, coloque o nome da festa popular e em seguida a cidade que acontece.  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
D) No espaço abaixo faça um trabalho artístico com desenho e pintura e/ou recorte e colagem, 

representando a imagem que mais gostou; use a sua imaginação e criatividade. E não se 

esqueça de usar muitas cores, pois uma das características importantes da arte popular são 

as cores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


