
 

 

ATIVIDADE ARTE – ARTES VISUAIS  

  

Nome:    Data: ___/___/2020  

Unidade Escolar:    
Ano: 3º  

Componente Curricular: ARTE/ARTES VISUAIS  

Objetos de Conhecimento/Conteúdos:  
Sistemas (Espaços e Atuações) da Linguagem:   
Sistema das artes visuais.  
Artistas e artesãos 
Processos de Criação:   
Relação dos processos de criação e a produção autônoma entre as diversas linguagens artísticas 
Contextos e Práticas:  
Formas distintas das artes visuais tradicionais e contemporâneas locais, regionais e nacionais.  

Habilidades:   
(GO-EF03AR07-A) Conhecer, valorizar e habituar-se a frequentar espaços do sistema das artes 
visuais, tais como: museus, espaços culturais, centros culturais, fundações, ateliês de artistas e 
artesãos, ampliar o sentido de pertencimento a uma cultura, aprender de forma significativa as 
relações entre o sujeito e as experiências em artes visuais, ampliar o seu repertório imagético, 
estético, bem como o pensamento crítico e sensível.  
(GO-EF03AR07-B) Conhecer e respeitar os artistas e artesãos locais e regionais, bem como 
estabelecer relações com os nacionais e internacionais de forma investigativa e crítica.  
(GO-EF03AR23) Reconhecer e experimentar, em projetos temáticos, as possibilidades de 
relacionar os processos de criação com a produção autônoma entre as diversas linguagens 
artísticas, respeitando suas experiências, suas vivências e suas percepções.  
(GO-EF03AR01-A) Apontar, relacionar, compreender, explorar, representar e criar criticamente 
formas distintas das artes visuais tradicionais e contemporâneas locais, regionais e nacionais, 
desenvolvendo a percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e valorizar o repertório 
imagético do cotidiano individual e coletivo, fortalecendo o respeito às diferenças sociais e 
compreendendo-se enquanto sujeito atuante na sociedade.  

ATIVIDADE 014 

Olá, estudantes! Vocês sabem onde estão as obras de arte? Os museus de arte são lugares onde as 

pessoas podem ver e apreciar coleções de imagens e objetos artísticos, culturais, científicos, 

arqueológicos e históricos, que os artistas produziram ao longo do tempo e que fazem parte dos 

bens materiais e imateriais de uma sociedade.  Essas imagens e objetos revelam o que os artistas 

pensavam, como as pessoas de seu tempo viviam e como eles representam o seu pensamento e 

emoção em suas obras. Há museus com obras de arte produzidas em diversas épocas, por diferentes 

artistas. Existem, também, museus que se especializaram em obras de arte só de um período, como 

os museus de arte moderna ou de arte contemporânea.  



 

 

  

01. O que é um museu?  

   

 

  

 
  

02. O que você acha que tem guardado em um museu?  

  

 

  

 
  

03. Vamos observar algumas imagens.  

São fotografias desse espaço destinado à divulgação da arte, cultura, ciência e história.  

  

   
Imagem 1  

Centro Cultural Oscar Niemeyer - Museu de Arte Contemporânea   

Fonte: https://www.aredacao.com.br/noticias/81328/museu-de-arte-contemporanea-de-goias-tera-seu-1-%20ciclo-de-

estudos/ Acesso em: 10/09/2020 

 

 

https://www.aredacao.com.br/noticias/81328/museu-de-arte-contemporanea-de-goias-tera-seu-1-%20ciclo-de-estudos/
https://www.aredacao.com.br/noticias/81328/museu-de-arte-contemporanea-de-goias-tera-seu-1-%20ciclo-de-estudos/


 

 

 
 

  

O Museu de Arte Contemporânea é um dos espaços mais significativos das artes visuais em Goiás. 

Foi criado em 1988 em Goiânia/Goiás com a missão de preservar, pesquisar e expor obras dos 

acervos dos órgãos estaduais; além de estimular a produção artística através de mostras 

individuais e coletivas de artistas locais, nacionais e internacionais. O espaço é formado por dois 

salões de exposição, as Galerias DJ Oliveira e Cleber Gouvêa, além da Reserva Técnica, auditório e 

biblioteca temática. O acervo pertencente ao MAC|GO abrange diversos tipos, ou gêneros, e conta 

com um conjunto de obras de arte com cerca de 1.200 peças, dentre pinturas, fotografias, 

gravuras, esculturas, instalações, vídeo arte, mídias contemporâneas constantemente exibidas ao 

público.  

 

04. A imagem acima é a fotografia do Museu de Arte Contemporânea de Goiás. Você sabe para que 

serve um museu?  

 

  

 

  
  

05. Na sua cidade tem algum museu? Qual?  

  

 

  

 

  
  

06. Você já visitou algum museu? Se já visitou, qual é e o que você viu lá?  

  

 

  

 

  

07. O que é um acervo?  

  

 

  

 

  



 

 

 

08. Observe a imagem abaixo é uma das salas de outro museu de Goiás.  

  

  

Imagem 2  
Fonte: https://site.educacao.go.gov.br/museu-zoroastro-artiaga-completa-71-anos-defundacao/ Acesso em:    

10/09/2020. 

 

  

A imagem 2 apresenta uma das salas do museu Zoroastro Artiaga que fica na região central de  

Goiânia/Goiás, o nome foi dado em homenagem ao fundador e primeiro diretor da instituição. 

Zoroastro Artiaga foi professor, advogado, geólogo e historiador. O museu é uma referência da 

história de Goiás e abriga vários objetos históricos, artísticos e culturais. O museu contém várias salas 

que agrupam objetos da cultura indígena, da cultura popular, acervos geológicos e históricos.  

  
  

09. O que você observou na imagem 2? Descreva:  

  

 

  

 

  

 

  

 

https://site.educacao.go.gov.br/museu-zoroastro-artiaga-completa-71-anos-defundacao/
https://site.educacao.go.gov.br/museu-zoroastro-artiaga-completa-71-anos-de-fundacao/acesso


 

 

 

10. Como os objetos estão organizados?  

  

 

  

 

  

11. A imagem acima representa uma coleção de objetos de uma cultura que está presente no 

estado do Goiás. Você consegue identificar a qual cultura esses objetos pertencem? Se sim 

qual?  

 

  

 

  

12. Como você pode perceber, o museu abriga e conserva várias coleções e objetos pertencentes à 

culturas diversas. Você coleciona algum objeto? Qual?  

  

 

  

 

  

 

13. Você sabia que alguns museus oferecem visitas virtuais? Que tal fazer um tour virtual pelos 

museus de Goiás? Basta acessar o link:   

                                              http://www.seduce.go.gov.br/museuvirtual/  

A) Registre as impressões que você teve depois dessa visita. 

 O que você achou, que impressões você teve, o que mais achou interessante? Quais museus 

você visitou?  

 

  

 

  

 

http://www.seduce.go.gov.br/museuvirtual/
http://www.seduce.go.gov.br/museuvirtual/


 

 

  

A) Desenhe no espaço abaixo o que achou mais interessante na sua visita virtual:  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Sobre as imagens:  

Fonte:https://www.aredacao.com.br/noticias/81328/museu-de-arte-contemporanea-de-goias-
teraseu-1-ciclo-de-estudos/Acesso em: 10/09/2020.  
  
Fonte:https://site.educacao.go.gov.br/museu-zoroastro-artiaga-completa-71-anos-
defundacao/Acesso em: 10/09/2020.  
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