
 

ATIVIDADE ARTE – ARTES VISUAIS 

Nome:  
  

 Data: ___/___/2020  
  

Unidade Escolar: 
 

 Ano: 4º  

Componente Curricular: ARTE/ARTES VISUAIS  

Objetos de Conhecimento /Conteúdos: 
Sistemas (Espaços e Atuações) da Linguagem: Sistema das artes visuais; Artistas, artesãos e 
curadores locais. 

Processos de Criação: Relação dos processos de criação, produção autônoma e autoral entre as 
diversas linguagens artísticas. 
Contextos e práticas: Formas distintas das artes visuais tradicionais e contemporâneas, locais, 
regionais e nacionais 

Habilidades: 

(GO-EF04AR07-A) Reconhecer, explorar e habituar-se a frequentar espaços do sistema das artes 
visuais, tais como: museus, espaços culturais, centros culturais, fundações, ateliês de artistas e 
artesãos, bem como aprender de forma significativa as relações entre o sujeito e as experiências 
em artes visuais, ampliar o seu repertório imagético, estético e o pensamento crítico e sensível. 

(GO-EF04AR07-B) Conhecer, valorizar e respeitar os artistas, tais como: artistas plásticos, 
ilustradores, designers, grafiteiros, artesãos, e os curadores locais, estabelecendo relações com os 
nacionais e internacionais de forma investigativa e crítica. 

(GO-EF04AR23) Reconhecer e experimentar, por meio de projetos temáticos, as possibilidades de 
relacionar os processos de criação com a produção autônoma e autoral, entre as diversas 
linguagens artísticas, suas conexões e especificidades, respeitando os contextos locais, sociais e 
culturais. 

ATIVIDADE 015 
 

 

OLÁ, ESTUDANTE! 

Você já teve a oportunidade de visitar alguma exposição de arte? 

Você sabia que para organizar tudo numa exposição é necessário a presença de um curador? 

Vamos começar o nosso estudo e conhecer um pouco mais sobre o tema? 

 

 

 



 

CURADOR DE ARTE  

 

Ele é encarregado de selecionar, organizar e expor os trabalhos. Ele é responsável por entender 

sobre as obras e intermediar com o público. Cabe ao curador também administrar e divulgar a 

exposição.  

 

 

Um curador tem a função de:  

• Desenvolver e organizar novas coleções;  

• Pesquisar e negociar preços;  

• Manter os catálogos atualizados;  

• Entrevistar, contratar e treinar funcionários;  Preservar as obras.  

 

 

 

 
IMAGEM 1 - PINTURAS 

Fonte: https://olivecomunicacao.com.br/exposicao-arte-bauru/ Acesso em: 25/09/2020  

 

01. O que você entendeu que é um curador de arte?  

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________  
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IMAGEM 2 

Algumas das produções dos alunos durante as aulas de artesanato do Juvenil. (Foto: Lucas Marques/CRJ) 

Fonte: http://www.clubejuvenil.com.br/site/noticias/crejuti-promove-bazar-de-artesanatos-e-exposicoes-de-arte/  

Acesso em: 25/09/2020 

 

02. Nas imagens acima você vê duas exposições diferentes. Identifique o que aparece na:  

A) Exposição 1 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

B) Exposição 2 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 
         IMAGEM 3 – ESCULTURA EM PAPEL 

Fonte: https://amazonasnoticias.com.br/espaco-ecam-recebe-exposicao-com-esculturas-de-personagens-da- 

ficcao-feitos-de-papel/ Acesso em: 25/09/2020  
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03. Na imagem 3 o que aparece exposto pode agradar tanto as crianças quanto o público 

adulto. Escreva abaixo o que você vê na imagem observada:  

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________  

  

04. Se você fosse o curador de uma exposição de brinquedos antigos o que faria?  

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________  

 

05. Se você fosse montar uma exposição seria de quê?  

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________  

 


