
 

 

 

ATIVIDADE ARTE – TEATRO 

Nome:  Data: ___/___/2020 

Unidade Escolar:  Ano: 2º 

Componente Curricular: ARTE/TEATRO 

Objetos de Conhecimento/Conteúdo: Elementos da Linguagem: Elementos da linguagem teatral 
presentes em diferentes manifestações culturais locais e regionais. 
Habilidades: (GO-EF02AR20-C) Conhecer e explorar elementos da linguagem teatral presentes em 
diferentes manifestações culturais locais e regionais, com ênfase nas que ocorrem no seu município. 

           

Manifestações Culturais 
 

 

 

 
Disponível  em:: <https://galeria.colorir.com/contos-e-lendas/indios-e-vaqueiros/pequeno-indio-pintado-por-kaahsz-1029008.html>. Acesso em 07 maio 2020. 

 

É toda forma de expressão do homem por meio de celebrações e rituais, como os rituais indígenas; 

por exemplo, as danças, músicas e outras representações artísticas. Cada região tem diferentes 

manifestações culturais; em Goiás, por exemplo, existem os rituais indígenas, as Cavalhadas e a 

Procissão do Fogaréu, que são consideradas as mais importantes. Nossa cultura é bem diversificada, 

pois quando o Brasil foi descoberto no período da colonização, pessoas de várias regiões vieram nas 

embarcações; então, teve início uma mistura na cultura. Os índios tinham sua forma de se 

manifestar e depois chegaram os europeus com os navios carregados de negros trazidos da África 

como escravos e foi assim que tudo se misturou: cultura indígena, africana e europeia. Você já deve 

ter visto uma roda de capoeira, por exemplo; ela surgiu das manifestações dos negros. Veja o 

material complementar e estude sobre: a Cavalhada, a Procissão do Fogaréu, o Ritual Indígena e 

responda as perguntas. 

Você sabe o que é manifestação 

cultural? 

https://galeria.colorir.com/contos-e-lendas/indios-e-vaqueiros/pequeno-indio-pintado-por-kaahsz-1029008.html


 

 

Atividade 1: Procure imagens da Procissão do Fogaréu, das Cavalhadas e de Rituais Indígenas e cole 

aqui. Se não conseguir encontrar essas imagens, desenhe você mesmo, de acordo com o que você 

encontrar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividade 2: Escolha uma dessas manifestações e escreva com suas palavras o que você entendeu 

sobre ela.  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 



 

 

 

Material complementar: 

 

Disponível em: <https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/cultura-regiao-centrooeste.htm>. 

Acesso em 07 maio 2020. 

Disponível em: <https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/diversidade-cultural-no-brasil.htm 

>. Acesso em 07 maio 2020. 

Disponível em: <https://cafecomsociologia.com/manifestacoes-culturais-e-patrimonio/>. Acesso 

em 07 maio 2020. 

Disponível em: <http://g1.globo.com/goias/bom-dia-go/videos/t/edicoes/v/procissao-do-fogareu-

em-goias-emociona-milhares-de-fieis/7549908/>. Acesso em 07 maio 2020. 

Disponível em: <https://www.visiteobrasil.com.br/centro-oeste/goias/festas-

populares/conheca/procissao-do-fogareu>. Acesso em 07 maio 2020. 

Disponível em:<https://brasilescola.uol.com.br/folclore/cavalhadas.htm>. Acesso em 07 maio 2020. 

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=H1NMHVCXyI0>. Acesso em 07 maio 2020. 

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=s_1EzH87lPU>. Acesso em 07 maio 2020. 

Disponível em: <https://pib.socioambiental.org/pt/Povo:Karaj%C3%A1>. Acesso em 07 maio 2020. 
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