
   

   

ATIVIDADE ARTE – ARTES VISUAIS 

  

Nome:      Data: ___/___/202__ 

Unidade Escolar:      Ano: 7º   

Componente Curricular: ARTE/ARTES VISUAIS   

Objetos de Conhecimento/Conteúdos: 
Contextos e Práticas: Arte Erudita e Arte Popular Aspectos históricos, sociais e políticos da 
produção artística. 
Sistemas (Espaços e Atuações) da Linguagem: Sistema das artes visuais; Categorias profissionais. 
Materialidades e Imaterialidades: Arte e Web; Patrimônio cultural material e imaterial: de 
culturas diversas, em diferentes épocas. 
Processos de criação: Relações processuais entre diversas linguagens artísticas. 
Contextos e práticas: Formas distintas das artes visuais tradicionais e contemporâneas. 

Habilidades: 
(GO-EF07AR33) Analisar aspectos históricos, sociais e políticos da produção artística, 
problematizando as narrativas eurocêntricas e as diversas categorizações da arte: arte, 
artesanato, folclore, design. Identificar conceitos estéticos e poéticos de produções culturais e 
as possibilidades de integração de diferentes técnicas artísticas. 
(GO-EF07AR08-A) Reconhecer algumas categorias do sistema das artes visuais, tais como: 
museus, galerias, instituições, espaços culturais, centros culturais, fundações, ateliês de 
artistas, artesãos, curadores, e prender de forma significativa as relações entre o sujeito e as 
experiências em artes visuais, assim como ampliar o seu repertório imagético, estético, o 
pensamento crítico e sensível. 
(GO-EF07AR08-B) Identificar e diferenciar as categorias de artista tais como: artistas plásticos, 
ilustradores, designers, grafiteiros, artesãos, produtores culturais, curadores, estabelecendo 
relações entre os profissionais e os espaços do sistema das artes visuais. 
(GO-EF07AR35) Identificar e manipular diferentes tecnologias e recursos digitais para acessar, 
apreciar, produzir, registrar, compartilhar práticas e repertórios artísticos, de modo reflexivo, 
ético e responsável, ampliando as experiências com esses recursos em diferentes contextos. 
(GO-EF07AR32) Analisar e explorar em projetos temáticos, as relações processuais entre 
diversas linguagens artísticas e a produção autônoma, respeitando os seus contextos pessoais 
e sociais. 
(GO-EF07AR01) Pesquisar, apreciar, analisar formas distintas das artes visuais tradicionais e 
contemporâneas, em obras de artistas goianos, brasileiros, bem como estrangeiros, de 
diferentes épocas e em diferentes matrizes estéticas e culturais, de modo a ampliar a 
experiência com diferentes contextos e práticas artístico-visuais e cultivar a percepção, o 
imaginário, a capacidade de simbolizar, de interpretar e ampliar o repertório imagético. 
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Museus 

Os museus são lugares que guardam e exibem coleções e objetos artísticos, culturais, científicos 

e históricos, que fazem parte dos bens materiais e imateriais de uma sociedade. O museólogo 

é o profissional responsável por esses espaços e dedica-se à classificação, à conservação e à 

exposição desses objetos e além disso, transmite e divulga conhecimentos, desenvolvendo 

assim, ações culturais sobre esses acervos. 

No mundo inteiro existem vários tipos de museus destinados a diferentes tipos de objetos, no 

Estado de Goiás temos o Museu Zoroastro Artiaga, Museu Pedro Ludovico que ficam na região 

central da nossa capital; o Museu de Arte Sacra, Museu das Bandeiras, Museu Casa de Cora 

ambos na Cidade de Goiás.... Enfim, praticamente em todas as cidades existem museus, esses 

são apenas alguns exemplos. 

 

Para saber um pouco mais sobre museus acesse os links abaixo e confira: 

 

Acesse: https://www.youtube.com/watch?v=clc-Ip6HVyU  /acesso em 12/03/2022 

O que é um museu? Canal Artescola 

 

Acesse: https://www.youtube.com/watch?v=QJjpV6W_xfc  /acesso em 12/03/2022 

História dos museus - Vídeo educativo (parte 1) Canal Casa da Memória Italiana CMI 

 

 

E então, agora que você já sabe o que é museu, que tal conhecer um dos museus mais 

expressivos do Estado de Goiás? 

Você já percebeu que a arte está presente em nossas vidas de várias formas? Nas roupas que 

vestimos, nos móveis da nossa casa, nas construções, nas ruas, nos objetos, em todo lugar. 

Mas você sabia que existem lugares especiais que abrigam obras de arte, como pinturas, 

desenhos, esculturas, vários tipos de objetos artísticos e culturais de diferentes épocas? 

Nesta atividade, você vai conhecer algumas formas de difundir a arte, como museus por 

exemplo. Você já foi a um museu? Sabe o que tem guardado lá? Sabe para que servem os 

museus? Sabe qual é o profissional responsável por esse espaço? 

https://www.youtube.com/watch?v=clc-Ip6HVyU
https://www.youtube.com/watch?v=QJjpV6W_xfc


   

   

 

A foto ao lado apresenta a fachada (a 

parte de fora) de um dos museus mais 

conhecidos de Goiânia, o Zoroastro 

Artiaga que fica na região central da 

nossa capital. O nome foi dado em 

homenagem ao seu fundador e 

primeiro diretor da instituição. 

Zoroastro Artiaga foi professor, 

advogado, geólogo e historiador. 
 

Foto: Sandra Silva 

 

01. Na sua cidade tem algum museu? Qual/is? 

 

 

 

 

02. Você já visitou? O que tem guardado lá? 

 

 

 

03. Observe as imagens abaixo, são de algumas salas do Museu Zoroastro Artiaga: 

 

    
Visita virtual ao Museu Zoroastro Artiaga 

Fonte: http://cultura.seduce.go.gov.br/artiaga /acesso em 12/03/2022 

 

a) O que você vê? A que cultura esses objetos pertencem?  

 

 

 

http://cultura.seduce.go.gov.br/artiaga


   

   

No estado de Goiás ocorrem várias manifestações culturais. A imagem abaixo apresenta uma 

coleção de objetos que pertencem a algumas destas manifestações e muito conhecidas no 

Estado de Goiás. Observe a imagem e responda: 

 

 
Visita virtual ao Museu Zoroastro Artiaga 

Fonte: http://cultura.seduce.go.gov.br/artiaga  /acesso em 12/03/2022 

 

b) Na imagem anterior são apresentados alguns objetos, a quais manifestações culturais eles 

pertencem e em quais cidades elas ocorrem? 

 

 

 

c) Ainda sobre a imagem anterior, o que você consegue identificar? 

 

 

 

 

 

 
Visita virtual ao Museu Zoroastro Artiaga 

Fonte: http://cultura.seduce.go.gov.br/artiaga  /acesso em 12/03/2022 

 

http://cultura.seduce.go.gov.br/artiaga
http://cultura.seduce.go.gov.br/artiaga


   

   

d) A imagem anterior apresenta alguns objetos antigos. Você consegue identificar algum 

objeto? Qual (is)? 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: http://museugoianozoroastroartiaga.blogspot.com/2018/02/colecao-fossil.html?view=timeslide / Acesso 

em: 12/03/2022 

 

e) Observe atentamente a imagem acima, ela apresenta um dos fósseis da coleção do museu. 

Que figura aparece fossilizada na pedra? Você sabe o que é fóssil? Faça uma pesquisa e 

anote abaixo: 

 

 

 

 

 

04. Você sabia que vários museus oferecem visitas virtuais e que podemos conhecer esses 

espaços sem sair de casa? Que tal fazer um tour virtual pelo museu Zoroastro Artiaga? 

Basta acessar o link abaixo e você poderá visitar todas as suas salas disponíveis:  

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

 

 

 

 

http://museugoianozoroastroartiaga.blogspot.com/2018/02/colecao-fossil.html?view=timeslide
http://www.seduce.go.gov.br/museuvirtual/zoroastro.html


   

   

 

Por meio de desenhos, registre no espaço abaixo, as impressões que você teve depois dessa 

visita, o que você achou mais interessante? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


