
 

  

ATIVIDADE ARTE – ARTES VISUAIS  
Nome:    Data: ___/___/2020  

Unidade Escolar:    Ano: 5º  

Componente Curricular: ARTE/Artes Visuais  

Objetos de Conhecimento/ Conteúdos: Materialidades e Imaterialidades: Patrimônio cultural 

material e imaterial.  

Habilidades: (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 007 

A ARTE QUE VEM DO MAR.... 

O nosso país, o Brasil, é um país que foi formado por muitos povos; a nossa matriz cultural inclui as 

matrizes indígenas, africanas e europeias. 

ATIVIDADE 1 - Para o nosso estudo em Artes Visuais vamos aprofundar na arte dos povos europeus, 

a Arte dos portugueses aqui deixadas em nosso país. Para começar, assista ao vídeo e leia o poema a 

seguir: 

    
(Fonte: Cildo Meireles. 1997-2010. Instalação. Galeria Luisa Strina, São Paulo.).              (Fonte: http://www.psicod.org/por-toda-parte.html?page=132 

/acesso em /04/2021) 

          

http://www.psicod.org/por-toda-parte.html?page=132


 

  

Veja o vídeo completo: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=29&v=z7r732pMwk4&feature=emb_logo  

Agora converse com o seu professor. Segue abaixo algumas perguntas que você poderá responder 

após assistir ao vídeo.  

  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

ATIVIDADE 2 – Você já conhece o mar? já foi a praia? já andou de barco? No espaço a baixo faça uma 

ilustração e conte suas histórias, seja ela real ou de sua imaginação...conte por meio da arte seus 

medos e suas aventuras.  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=29&v=z7r732pMwk4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=29&v=z7r732pMwk4&feature=emb_logo


 

  

  

Os portugueses deixaram uma herança cultural de valor notável para nosso país. Pelas águas do mar 

vieram para cá as histórias, a cultura e os costumes de um povo. A partir do mar foi possível unir dois 

países e seus povos. O verde e o vermelho são as cores da bandeira portuguesa. Podemos observar 

que o verde está em nossas florestas e o vermelho na madeira do pau-brasil, origem da relação de 

duas terras separadas pelo mar.   

 

  

ATIVIDADE 3 – As águas do mar, as caravelas trouxeram muito da Arte do povo português e uma delas 

é arte dos azulejos. Veja:  

      

(Fonte:https://ciencianarua.net/a-beleza-invisivel-da-

biodiversidade-brasilina-ebrasileina-a-cor-vermelha-do-

pau brasil/ acesso em 23/04/2020) 

 

(Fonte: https://www.eurodicas.com.br/bandeira-de-

portugal/ acesso em 23/04/2020 
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(Fonte: http://www.mauxhomepage.net/cantinhomusical/portuguesas1.htm /acesso em 23/04/2020)  

Você deve estar se perguntando... Para que servem os azulejos?  

Sabemos que os azulejos são de uso utilitário. Em nossas casas é possível notar sua presença, mas 

vamos aprender sobre essa importância no contexto da Arte!  

A arte da azulejaria é uma manifestação artística e cultural trazida pelos portugueses e disseminou 

aqui no Brasil nas igrejas e em painéis modernistas de várias cidades brasileiras, e também na arte 

contemporânea.  

Vamos pesquisar na internet alguns painéis de azulejos em nossa cidade? Também podemos 

prosseguir a pesquisa dessa manifestação artística no nosso estado, e depois em nosso país!  

No futuro você poderá realizar uma expedição cultural por esses locais.  

Segue abaixo um modelo de ficha de pesquisa de painéis de azulejos artísticos para você registrar os 

dados de sua pesquisa:  

http://www.mauxhomepage.net/cantinhomusical/portuguesas1.htm
http://www.mauxhomepage.net/cantinhomusical/portuguesas1.htm
http://www.mauxhomepage.net/cantinhomusical/portuguesas1.htm


 

  

    
(Fonte: modelo de ficha criado pela autora Fernanda Moraes)  

ATIVIDADE 4 – Motivado pela pesquisa de azulejos, você agora vai criar seu azulejo! Vamos nos 

inspirar nos modelos artísticos abaixo:  

                  
                          Fig. 1                                                                 Fig. 2                                                                  Fig. 3  

Fontes:  

(Fig. 1 https://agorarn.com.br/cidades/exposicao-inspirada-em-azulejos-portugueses-e-aberta-em-natal/ acesso em 23/04/2020)  

(Fig. 2: https://www.lojadeazulejos.com.br/azulejos/azulejos-portugues.html/acesso em 23/04/2020) 

(Fig. 3: https://br.freepik.com/vetores-premium/padrao-sem-emenda-com-azulejos-portugueses-azulejo_4333471.htm/acesso em 

23/04/2020 
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