
 

 

 

ATIVIDADE ARTE – TEATRO 

Nome:  Data: ___/___/2020 

Unidade Escolar:  Ano: 2º 

Componente Curricular: ARTE/TEATRO 

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

Habilidades: (GO-EF02AR19-C) Reconhecer a diversidade de gênero, racial, étnica, política, social e 
cultural, refletindo sobre si mesmo e sobre o outro, a partir das experiências teatrais, e fazer registros 
verbais e/ou não verbais: oralidade, escrita, desenho, expressão corporal, audiovisual. 

           

Diversidade Cultural 

 
Disponível em: < http://diversidadecesam.blogspot.com/2015/07/diversidade-cultural-no-brasil.html>. Acesso em: 31 ago. 2020. 

 

Olá, estudante! Tudo bem com você?  

Você sabia que: 

A diversidade cultural representa o conjunto das diversas culturas que existem no planeta e que a cultura 

compreende o conjunto de costumes e tradições de um povo, que são transmitidos de geração em geração? 

Dentre os elementos culturais representativos de um determinado povo se destacam: língua, crenças, 

http://diversidadecesam.blogspot.com/2015/07/diversidade-cultural-no-brasil.html


 

 

comportamentos, valores, costumes, religião, folclore, dança, culinária, arte, dentre outros. Isso significa que 

o indivíduo pertencente a determinado grupo se identifica com os fatores que determinam sua cultura. A 

diversidade cultural engloba o conjunto de culturas que existem. Esses fatores de identidade distinguem o 

conjunto dos elementos simbólicos presentes nas culturas e são eles que reforçam as diferenças culturais 

que existem entre os seres humanos. Você pode saber mais sobre diversidade cultural no material 

complementar.  

Agora é sua vez de produzir! Bora lá! 
 

1- Observe a imagem acima sobre diversidade cultural e desenhe as três raças. Colorir! 

Negro Índio  Branco 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

1- Observe a imagem abaixo das crianças com as mãos dadas  e  perceba suas diferenças: 

 
Disponível em: < https://br.pinterest.com/pin/554013191655204589/ >. Acesso em: 31 ago. 2020. 

https://br.pinterest.com/pin/554013191655204589/


 

 

1- Agora escolha três crianças com raças diferentes  para você desenhar e colorir!  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

2- O Brasil é rico em diversidade cultural; o povo brasileiro é composto por vários tipos de pessoas de 

vários lugares do mundo e cada região do Brasil desenvolve um tipo de diversidade cultural. Dentre os 

elementos culturais representativos de um determinado povo se destacam: língua, crenças, 

comportamentos, valores, costumes, religião, folclore, dança, culinária, arte, dentre outros. Veja a 

imagem: Resposta pessoal do estudante. 

 
Disponível em: < http://www.webquestfacil.com.br/webquest.php?pg=processo&wq=13022>. Acesso em: 31 ago. 2020. 

 

http://www.webquestfacil.com.br/webquest.php?pg=processo&wq=13022


 

 

2-  Escolha um desses elementos culturais presentes na imagem que você mais gostou para recriar usando 

objetos, figurinos e acessórios de sua casa. Reproduza em cena tudo o que você conseguiu visualizar 

nas imagens; se possível, crie uma história e uma cena:  

 

3- Escreva quais os elementos culturais você escolheu para recriar e como foi fazer a cena:  

 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Material complementar: 

Disponível em: <https://blog.santosadvogadosassociados.com/diversidade-de-genero/>. Acesso em: 31 ago. 

2020. 

Disponível em:https://educador.brasilescola.uol.com.br/estrategias-ensino/a-composicao-etnica-populacao-

brasileira.htm#:~:text=Mostre%20aos%20alunos%20a%20diversidade,imigrantes%20europeus%2C%20%C3

%A1rabes%20e%20asi%C3%A1ticos.>. Acesso em: 31 ago. 2020. 

Disponível em: <https://novaescola.org.br/conteudo/1545/diversidade-etnico-racial-por-um-ensino-de-

varias-cores>. Acesso em: 31 ago. 2020. 

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

em: 31 ago. 2020. 

Disponível em: <https://pt.scribd.com/doc/40302613/Diversidade-politica-no-Brasil>. Acesso em: 31 ago. 

2020. 

Disponível em: <https://prezi.com/bj55tylf_o1k/diversidade-social/>. Acesso em: 31 ago. 2020. 

https://blog.santosadvogadosassociados.com/diversidade-de-genero/
https://educador.brasilescola.uol.com.br/estrategias-ensino/a-composicao-etnica-populacao-brasileira.htm#:~:text=Mostre%20aos%20alunos%20a%20diversidade,imigrantes%20europeus%2C%20%C3%A1rabes%20e%20asi%C3%A1ticos.
https://educador.brasilescola.uol.com.br/estrategias-ensino/a-composicao-etnica-populacao-brasileira.htm#:~:text=Mostre%20aos%20alunos%20a%20diversidade,imigrantes%20europeus%2C%20%C3%A1rabes%20e%20asi%C3%A1ticos.
https://educador.brasilescola.uol.com.br/estrategias-ensino/a-composicao-etnica-populacao-brasileira.htm#:~:text=Mostre%20aos%20alunos%20a%20diversidade,imigrantes%20europeus%2C%20%C3%A1rabes%20e%20asi%C3%A1ticos.
https://novaescola.org.br/conteudo/1545/diversidade-etnico-racial-por-um-ensino-de-varias-cores
https://novaescola.org.br/conteudo/1545/diversidade-etnico-racial-por-um-ensino-de-varias-cores
https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/diversidade-cultural-no-brasil.htm
https://pt.scribd.com/doc/40302613/Diversidade-politica-no-Brasil
https://prezi.com/bj55tylf_o1k/diversidade-social/

