
 

 

ATIVIDADE ARTE – TEATRO 

Nome:  Data: ___/___/2020 

Unidade Escolar:  Ano: 9º 

Componente Curricular: ARTE/TEATRO 

Objetos de Conhecimento/Conteúdo: Matrizes Estéticas e Culturais: Patrimônio cultural, material e 
imaterial, de culturas diversas, em especial da brasileira. Vocabulários e repertório referente à 
diferentes linguagens artísticas. 

Habilidades: (GO-EF09AR34) Pesquisar, analisar e valorizar o patrimônio cultural, material e imaterial, 
de culturas diversas, com foco no território nacional, incluindo suas matrizes indígenas, africanas e 
europeias, de diferentes épocas, e favorecendo a construção de vocabulário e repertório relativos às 
diferentes linguagens artísticas. 

           

Patrimônio Cultural 

 
Disponível em:<https://brasilescola.uol.com.br/curiosidades/patrimonio-historico-cultural.htm>. Acesso em: 14 maio 2020. 

 

Conhecer o patrimônio cultural é importante para compreender aspectos da nossa cultura que, 

devido à miscigenação, a identidade cultural do nosso país se configurou por entrelaçamentos de 

diversas culturas, especificamente a cultura europeia, mas também, como é sabido, os africanos 

que vieram escravizados nas embarcações colonizadoras, que contribuíram muito para o 

enriquecimento e pluralização de nossa cultura e se tornaram patrimônio cultural material e 

imaterial. Acima temos a imagem da cidade de Salvador, que foi tombada pela UNESCO como 

patrimônio histórico cultural material da humanidade. 

Pesquise na internet ou em livros de história sobre patrimônio cultural e responda: 

 

https://brasilescola.uol.com.br/curiosidades/patrimonio-historico-cultural.htm


 

 

Atividade 1: O que é patrimônio imaterial? Dê exemplos: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Atividade 2: O que é patrimônio material? Dê exemplos: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Atividade 3: Pesquise e cole aqui uma imagem de patrimônio cultural imaterial. Pesquise e escreva 

quais elementos do teatro há nessa representação artístico-cultural?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Material complementar:  

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=10oTbIenVQ4>. Acesso em 15 maio 2020. 

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=p9ATMpveuY4>. Acesso em 15 maio 2020. 

Disponível em: <https://patrimoniosblog.wordpress.com/2016/06/21/o-que-sao-patrimonios-

culturais/>. Acesso em 15 maio 2020. 

Disponível em:<http://www.turismo.gov.br/%C3%BAltimas-not%C3%ADcias/6534-conhe%C3%A7a-

os-05 patrim%C3%B4nios-imateriais-da-humanidade-no-brasil.html>. Acesso em 15 maio 2020. 

Disponível em: <https://brasilescola.uol.com.br/curiosidades/patrimonio-historico-cultural.htm>. 

Acesso em 15 maio 2020. 

Disponível em: <http://www.cultura.al.gov.br/politicas-e-acoes/patrimonio-

cultural/principal/textos/patrimonio-cultural-o-que-e>. Acesso em 15 maio 2020. 

Disponível em: <https://belem.com.br/noticia/2210/circular-convida-iphan-para-falar-sobre-

patrimonio-cultural>. Acesso em 15 maio 2020. 
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