
 

 

ATIVIDADE ARTE – ARTES VISUAIS 

Nome:  Data: ___/___/2020 

Unidade Escolar:  Ano: 5º 

Componente Curricular: ARTE/ARTES VISUAIS 

Objeto de Conhecimento/Conteúdo: Matrizes Estéticas e Culturais: Matrizes Estéticas e Culturais. 
Materialidades e Imaterialidades: Patrimônio cultural material e imaterial. 

Habilidades: (GO-EF05AR03-A) Conhecer, reconhecer, analisar e valorizar a influência das distintas 

matrizes estéticas e culturais das artes visuais nas manifestações artísticas locais, regionais, 

nacionais e universais, bem como produzir artisticamente a partir das obras dos artistas estudados, 

relacionando-os aos contextos pessoais e sociais presentes na vida cotidiana de forma reflexiva e 

investigativa, compreendendo as diferentes identidades culturais. 

(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 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As festas e manifestações artísticas e culturais acontecem em todas as regiões brasileiras. Muitas 

delas possuem origens religiosas como os folguedos. São manifestações passadas de geração em 

geração e, devido ao processo de colonização no Brasil, a maioria combina elementos de distintas 

culturas, em especial a indígena, a africana e a europeia. Mesmo fazendo parte de uma tradição, se 

transformam com o tempo e o contexto social e cultural. Misturam as linguagens das artes visuais, 

da música, da dança e do teatro e geralmente estão ligadas ao folclore. 



 

 

01. Observe as imagens abaixo. Representam uma manifestação cultural que acontece em várias 
regiões brasileiras: 

 

 
Fonte: https://deniseludwig.blogspot.com/2013/08/pinturas-do-folclore-brasileiro-e-arte.html/acesso em 23/04/2020 

Alice Masiero - Artista naif brasileira contemporânea 

 

 

 
Fonte: https://static.todamateria.com.br/upload/bo/im/boimaranhaofinal-cke.jpg/acesso em 23/04/2020 

 

A) Que manifestação cultural elas representam? 

_________________________________________________________________________________ 

B) Compare as duas imagens e indique as diferenças e semelhanças entre elas: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

https://deniseludwig.blogspot.com/2013/08/pinturas-do-folclore-brasileiro-e-arte.html/acesso
https://static.todamateria.com.br/upload/bo/im/boimaranhaofinal-cke.jpg/acesso


 

 

C) A imagem 1 é uma obra da artista plástica Alice Masiero. Cite os elementos visuais explorados 

pela artista: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

02. Faça uma pesquisa sobre a manifestação cultural representada nas imagens e anote: 

A) Em quais cidades ela é realizada? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

B) Qual a data da comemoração? 

_________________________________________________________________________________ 

C) Qual o seu significado ou tema? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

C) Qual a sua origem? 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

A) Essas festas tradicionais e outras tantas manifestações artísticas, fazem parte do nosso 

patrimônio cultural. Você sabe a diferença entre patrimônio material e imaterial? Faça uma 

pesquisa sobre o significado desses termos e anote abaixo: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 



 

 

03. A partir da observação das imagens anteriores, faça um trabalho artístico no espaço abaixo, 

utilizando a técnica de recorte e colagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sobre a manifestação artística e cultural: 

 

https://www.todamateria.com.br/bumba-meu-boi/ 

https://deniseludwig.blogspot.com/2013/08/pinturas-do-folclore-brasileiro-e-arte.html 

https://brasilescola.uol.com.br/folclore/bumbameuboi.htm 

https://www.infoescola.com/folclore/bumba-meu-boi/ 

 

Sobre a artista: 

http://alicemasieronaif.blogspot.com/2013/02/teste.html 

https://www.todamateria.com.br/bumba-meu-boi/
https://deniseludwig.blogspot.com/2013/08/pinturas-do-folclore-brasileiro-e-arte.html
https://brasilescola.uol.com.br/folclore/bumbameuboi.htm

