
 

 

  ATIVIDADE ARTE - TEATRO  

Nome:  Data:  

Unidade Escolar:  Ano: 5º 

Componente Curricular/Conteúdo: ARTE/TEATRO 

Objeto do Conhecimento/Conteúdo: Matrizes Estéticas e Culturais: Patrimônio cultural, material 
e imaterial, de culturas diversas, em especial da brasileira. Vocabulário e repertório relativo à 
diferentes linguagens artísticas. 

Habilidades: (GO-EF05AR25) Conhecer e valorizar o patrimônio cultural, material e imaterial, de 
culturas diversas, com foco no estado de Goiás, incluindo suas matrizes indígenas, africanas e 
europeias, de diferentes épocas, favorecendo a construção de vocabulário e repertório relativos às 
diferentes linguagens artísticas. 

 

Cultura Africana em cena: Contos Africanos. 

 

Disponível em: <https://lh3.googleusercontent.com/proxy/5ccJveePwP9WzNzVm7u3wD1BGCfwTgqlIxSWNduAOvIOOPiGUkrfdsvcsCPLx7rf8-

7ttQbtGvwrzNz5bEEfzbvQzWs7QFK90l3crw7YBQ1A5EuX7Fwg4g>. Acesso em 24 abr. 2020. 

 

Os africanos trouxeram para a América Latina seu jeito único de dançar, com intensos movimentos 

de quadris, ombros e pernas... rodas de samba apareceram no Rio de Janeiro, na fusão de 

elementos do batuque africano com a polca e o maxixe. A capoeira é uma das expressões da cultura 

afro-brasileira que mais merece destaque, unindo artes marciais com ginga, dança e música. Os 

pulsantes sons da África influenciaram muito a música popular brasileira. As religiões do povo 

africano em contato com as culturas das Américas deram luz a várias outras crenças. A culinária 

brasileira é muito rica graças a vasta criatividade africana. Eles trouxeram para nossas terras 

temperos muito apreciados. São alguns exemplos: pimentas, leite de coco e azeite de dendê. 

Muitas festas brasileiras têm origens nas tradições africanas, entre elas a mais famosa e colorida de 

todas: o Carnaval. O filme Pantera Negra (2019) é um marco na história do cinema, pois mostra um 

herói negro, os trajes, as cores exuberantes, os adereços, colares, brincos, maquiagem, cabelos, as 

tradições africanas; é um espelho de representatividade da cultura africana. 

Vamos conhecer um 

pouco da cultura 

Africana!! 

Aos olhos de 

terramundi.com.br e 

www.geledes.org.br 

https://lh3.googleusercontent.com/proxy/5ccJveePwP9WzNzVm7u3wD1BGCfwTgqlIxSWNduAOvIOOPiGUkrfdsvcsCPLx7rf8-7ttQbtGvwrzNz5bEEfzbvQzWs7QFK90l3crw7YBQ1A5EuX7Fwg4g
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/5ccJveePwP9WzNzVm7u3wD1BGCfwTgqlIxSWNduAOvIOOPiGUkrfdsvcsCPLx7rf8-7ttQbtGvwrzNz5bEEfzbvQzWs7QFK90l3crw7YBQ1A5EuX7Fwg4g
http://www.geledes.org.br/


 

 

 

    

 

 

 

 

Disponível em: <https://www.geledes.org.br/wp-content/uploads/2019/02/thumbnail_cinema-filme-pantera-negra-20180219-009.jpg >. Acesso em 

24 abr. 2020. 

 

 

Disponível em: <: https://thumbs.dreamstime.com/z/%C3%A1frica-5853505.jpg>. Acesso em 24 abr. 2020. 

TODOS DEPENDEM DA BOCA 
 
Certo dia, a boca, com ar vaidoso, perguntou: — Embora o corpo seja um só, qual é o órgão mais 

importante? Os olhos responderam: — O órgão mais importante somos nós: observamos o que se 

passa e vemos as coisas. — Somos nós, porque ouvimos — disseram os ouvidos. — Estão 

enganados. Nós é que somos mais importantes porque agarramos as coisas, disseram as mãos. Mas 

o coração também tomou a palavra: — Então e eu? Eu é que sou importante: faço funcionar todo o 

corpo! — E eu trago em mim os alimentos! — Interveio a barriga. — Olha! Importante é aguentar 

todo o corpo como nós, as pernas, fazemos. Estavam nisto quando a mulher trouxe a massa, 

chamando-os para comer. Então os olhos viram a massa, o coração emocionou-se, a barriga 

esperou ficar farta, os ouvidos escutavam, as mãos podiam tirar bocados, as pernas andaram... mas 

a boca recusou comer. E continuou a recusar. Por isso, todos os outros órgãos começaram a ficar 

sem forças... Então a boca voltou a perguntar: — Afinal, qual é o órgão mais importante no corpo? 

— És tu boca, responderam todos em coro. Tu és o nosso rei! (GOMES, 1999). 

 "Eu conto, tu contas, ele conta... Estórias africanas". Org. de Aldónio Gomes, 1999 . 

Conhecemos um 

pouco da história 

da Cultura 

Africana. Vamos 

aproveitar e ler 

um maravilhoso 

conto Africano. 

Boa Leitura!! 

https://www.geledes.org.br/wp-content/uploads/2019/02/thumbnail_cinema-filme-pantera-negra-20180219-009.jpg
https://thumbs.dreamstime.com/z/%C3%A1frica-5853505.jpg


 

 

Disponível em: <http://www.terravista.pt/Bilene/4619/Conto5.html>. Acesso em 24 abr. 2020. 

 

1 – Faça um desenho da parte que mais gostou do conto africano: “Todos dependem da boca”. 

 

 

 

 

 

 

2- De acordo com o texto, quais foram as contribuições da Cultura Africana para nós brasileiros? 
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