
 

  

ATIVIDADE ARTE – ARTES VISUAIS  

Nome:    Data: ___/___/2020  

Unidade Escolar:    Ano: 7º  

Componente Curricular: ARTE/ARTES VISUAIS  

Objetos de Conhecimento/Conteúdos: Patrimônio Cultural Material e Imaterial  

Habilidades:  
(GO-EF07AR34) Analisar e valorizar o patrimônio cultural, material e imaterial de culturas 
diversas, em especial a brasileira, incluindo suas matrizes indígenas, africanas e europeias, de 
diferentes épocas, compreendendo e construindo repertórios relativos às diferentes linguagens 
artísticas e investigar os seus aspectos culturais e artísticos, desconstruindo estereótipos.  

 

ATIVIDADE 012   

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.  

Mesmo não vendo os nossos antepassados, sabemos que eles viveram e influenciaram, de 

alguma maneira, a nossa existência. Diversas histórias, narrativas, mitos e lendas foram transmitidos 

a nós pelas gerações anteriores e alguns dos fatos que vivemos no tempo presente também serão 

passados para as gerações futuras.  

  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.  

 
Figura 1- pintura corporal -  Índio Avá-Canoeiro – Minaçu-Goiás  
Site: https://br.pinterest.com/pin/11822017746576745/  

https://br.pinterest.com/pin/11822017746576745/
https://br.pinterest.com/pin/11822017746576745/


 

  

  

1.  A imagem acima mostra uma pintura corporal dos Avá- Canoeiro – povo indígena 

da região de Minaçu – GO. Você já desenhou ou pintou imagens sobre sua pele?  

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________  

  

2. Na nossa sociedade, em que situações se fazem pinturas corporais e a que aspectos podemos 

relacioná-las?  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Alfenim de Goiás  

Tradicional doce goiano que tem origem remota, na era medieval, de origem árabe, que chegou às 

terras goianas e até hoje se faz presente em nossa cultura e é considerado como patrimônio 

imaterial. Alfenim vem da palavra árabe “al-fenid”, que significa ‘aquilo que é branco’. Muito 

famoso pelas mãos das doceiras da Cidade de Goiás, entre elas, a escritora e doceira, Cora Coralina.  

 

 

 

https://br.pinterest.com/pin/11822017746576745/


 

  

 

  
Figuras: Alfenim de Goiás, tradicional doce da culinária goiana.  

Site: https://www.google.com.br/search?q=alfenim  

  

 

3.  Agora quero saber, qual doce ou comida que você mais gosta?  Essa comida ou doce te faz 

lembrar algum momento em sua vida? 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

  

 

 



 

  

 

  
Figuras: Cavalhadas, batalha entre Mouros e Cristãos.  

Site: https://www.google.com.br/search?q=cavalhadas  

  

 4. As imagens acima, retratam momentos das Cavalhadas na Cidade de Pirenópolis, tradicional 

festa da cultura goiana.  Essas imagens te remetem a algum filme ou seriado, ou outras 

manifestações culturais?  

  

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________  


