
 

 

ATIVIDADE ARTE – TEATRO 

Nome:  Data: ___/___/2020 

Unidade Escolar:  Ano: 4º 

Componente Curricular: ARTE/TEATRO 

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

Habilidades: (GO-EF04AR38-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. 

  
DIVERSIDADE 

 

 

 

 
 

 

 

 

Disponível em: < https://lh3.googleusercontent.com/proxy/TXwVW1mkLtJhPfcz0C1pGhguscHiDWmST_qrfVUHP3JDQE3KSZhKg081OkP15pM0ja-

prapkXCrI79bu3Vsb9_zp3HBPnICwPuZ733IdEzRa8UlqHH1Lt5n_g9FfFFVzHx8gmikFvNO_AYuSqdqlQZQardy7y7o6ufJE6T5DH_zDVkEi>. 

Acessível em 17 ago.2020. 

 

Diversidade significa variedade, pluralidade, diferença. É um substantivo feminino que 

caracteriza tudo que é diverso, que tem multiplicidade. Diversidade é a reunião de tudo aquilo que 

apresenta múltiplos aspectos e que se diferenciam entre si, ex.: diversidade cultural, diversidade 

biológica, diversidade étnica, linguística, religiosa etc. 

Diversidade cultural: A diversidade cultural são os múltiplos elementos que representam 

particularmente as diferentes culturas, como a linguagem, as tradições, a religião, os costumes, a 

organização familiar, a política, entre outros, que reúnem as características próprias de um grupo 

humano em um determinado território. 

https://lh3.googleusercontent.com/proxy/TXwVW1mkLtJhPfcz0C1pGhguscHiDWmST_qrfVUHP3JDQE3KSZhKg081OkP15pM0ja-prapkXCrI79bu3Vsb9_zp3HBPnICwPuZ733IdEzRa8UlqHH1Lt5n_g9FfFFVzHx8gmikFvNO_AYuSqdqlQZQardy7y7o6ufJE6T5DH_zDVkEi
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/TXwVW1mkLtJhPfcz0C1pGhguscHiDWmST_qrfVUHP3JDQE3KSZhKg081OkP15pM0ja-prapkXCrI79bu3Vsb9_zp3HBPnICwPuZ733IdEzRa8UlqHH1Lt5n_g9FfFFVzHx8gmikFvNO_AYuSqdqlQZQardy7y7o6ufJE6T5DH_zDVkEi


 

 

 

Diversidade étnica: Diversidade étnica é a união de vários povos numa mesma sociedade. 

Etnia é um grupo de indivíduos que possuem afinidades de origem, história, idioma, religião e 

cultura, independente do país em que se encontrem. O Brasil é um país com grande diversidade 

étnica, sua população é composta da miscigenação de vários povos que juntos formaram uma nova 

identidade cultural. 

O significado de diversidade. Disponível em: < https://www.significados.com.br/diversidade/>. Acesso 17ago. 2020. 

 

1 – Observe os personagens da Turma da Mônica abaixo e responda: 

 

1.                                                                               2.                                        3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:  1- Disponível em: < https://staticr1.blastingcdn.com/media/listicle/2019/04/08/b_660xauto/62364540-adf4-4925-9b6d-9d54dee884a4.jpg  >. 
Acesso em: 17 ago. 2020. 
 
Fonte 2 - Disponível em: < https://i.pinimg.com/474x/d8/05/f1/d805f1671cd798012042814ef12fd8c7.jpg   >. Acesso em: 17 ago. 2020. 
 
Fonte 3 - Disponível em: < https://cdn.ocp.news/2017/01/C1c9qvuWEAIVOx7.jpg  >. Acesso em: 17 ago. 2020. 
 
 

4.      5. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fonte 4. Disponível em: < https://img.ibxk.com.br/2016/08/11/11165222385420.jpg?w=1040 >. Acesso em: 17 ago. 2020. 

 

Fonte 5. Disponível em: < https://i.pinimg.com/originals/6e/08/31/6e083162832afa0b1dca83b51de9bd55.jpg >. Acesso em: 17 ago. 2020. 

 

https://www.significados.com.br/diversidade/
https://staticr1.blastingcdn.com/media/listicle/2019/04/08/b_660xauto/62364540-adf4-4925-9b6d-9d54dee884a4.jpg
https://i.pinimg.com/474x/d8/05/f1/d805f1671cd798012042814ef12fd8c7.jpg
https://cdn.ocp.news/2017/01/C1c9qvuWEAIVOx7.jpg
https://img.ibxk.com.br/2016/08/11/11165222385420.jpg?w=1040
https://i.pinimg.com/originals/6e/08/31/6e083162832afa0b1dca83b51de9bd55.jpg


 

 

 

 

A. Qual diversidade representam cada um deles, de acordo com o texto acima?  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

B. Escreva uma pequena história com início, meio e fim, em que apareça um dos personagens 

acima, ou todos eles, se preferir. Em seguida ilustre a história e conte a seus familiares. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material complementar: 

Os azuis. Turma da Mônica. Disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=QX82lsTJTGI >.Acesso 

em: 17 ago. 2020. 

https://www.youtube.com/watch?v=QX82lsTJTGI

