
 

 

ATIVIDADE ARTE – TEATRO 

Nome:  Data: ___/___/2020 

Unidade Escolar:  Ano: 3º 

Componente Curricular: ARTE/TEATRO 

Objetos de Conhecimento/Conteúdo: Matrizes Estéticas e Culturais: Patrimônio cultural, material e 
imaterial de culturas diversas. 

Habilidades: (GO-EF03AR25) 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. 

           
Patrimônio Cultural 

 
Cultura material (tudo aquilo que podemos ver e tocar) e cultura imaterial  (são as expressões 

simbólicas de um povo, como por exemplo: as danças, as  festas,  os costumes,  a culinária,  as 

músicas, os saberes e várias outras  manifestações populares) são dois tipos de patrimônio que 

expressam a cultura e características de um  determinado grupo ou região. A cultura material é 

composta por elementos concretos, como construções e objetos artísticos. Já a cultura imaterial é 

relacionada a elementos abstratos, como hábitos e rituais. Vamos ver alguns exemplos do 

patrimônio da Cultura material e cultura imaterial: 

Patrimônio material: Pirenópolis (Goiás) 

Disponível em: <http://www.curtapiri.com.br/construcoes-historicas-e-museus/ >. Acesso em 30 abr. 2020. 

http://www.curtapiri.com.br/construcoes-historicas-e-museus/


 

 

Ponte sobre o Rio das Almas: Uma das primeiras construções da cidade de Pirenópolis conecta o 

centro da cidade com o bairro do Carmo. No século 18, parte da ponte foi destruída depois de uma 

enorme enchente, que terminou deixando o povoado conhecido como Meia Ponte e inspirou o 

primeiro nome oficial da vila – Nossa Senhora do Rosário de Meia Ponte. 

 

Patrimônio imaterial: Ritxòkò, a boneca de barro Karajá 

 

Disponível em: < https://br.pinterest.com/pin/378091331200910875/ >. Acesso em 30 abr. 2020. 

 

Patrimônio imaterial brasileiro, a boneca Ritxòkò (bonecas de cerâmica no dialeto feminino iný) 

simboliza a identidade cultural do povo indígena Karajá. Ao representar cenas do cotidiano e dos 

ciclos rituais, as Ritxòkò ocupam papel fundamental na preservação da milenar cultura Karajá.  

 

1- De acordo com o texto sobre Patrimônio Cultural escreva o significado: 

1.1. Cultura material: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

1.2.    Cultura imaterial: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

2.  Agora que você já sabe o que é Patrimônio cultural, use sua criatividade, desenhe e pinte! 

https://br.pinterest.com/pin/378091331200910875/


 

 

Patrimônio  material: Cidade de Pirenópolis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrimônio imaterial: Boneca  Karajá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material complementar: 

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=10oTbIenVQ4>. Acesso em 30 abr. 2020. 

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=-Uz61DKiMAk>. Acesso em 30 abr. 2020. 

https://www.youtube.com/watch?v=10oTbIenVQ4
https://www.youtube.com/watch?v=-Uz61DKiMAk

