
 

 

ATIVIDADE ARTE – ARTES VISUAIS 

Nome:  Data: ___/___/2020 

Unidade Escolar:  Ano: 2º 

Componente Curricular: ARTE/ARTES VISUAIS 

Objeto de Conhecimento/Conteúdo: Processos de Criação: Criação e a ressignificação em artes 
visuais; Sistemas (Espaços e Atuações) da Linguagem: Sistema das artes visuais. 
Artistas e artesãos. 

Habilidades:  

 (GO-EF02AR07-A) Conhecer, valorizar e habituar-se a frequentar algumas categorias do sistema 

das artes visuais, como museus, galerias, espaços culturais, centros culturais, fundações, ateliês de 

artistas/artesãos, aprender de forma significativa as relações entre o sujeito e as experiências em 

artes visuais, ampliar o seu repertório imagético, estético e sensível. 

. 

 

ATIVIDADE 009 

 

 

Olá, estudantes! 

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

vestimos, nos sapatos que calçamos, 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 objetos artísticos e culturais de diferentes épocas? Os 

museus e galerias de arte são alguns desses lugares especiais. Nessa atividade vamos conhecer 

um pouco sobre museus. 

 

 

 



 

 

 

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

científicos e históricos, que fazem parte dos bens materiais e imateriais de uma sociedade. No 

Estado de Goiás existem vários museus; temos, por exemplo, o Museu Zoroastro Artiaga que fica 

na região central da nossa capital, Goiânia. 

 

01. Você sabe o que é 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. 

 

Zoroastro Artiaga | Foto: Leoiran/Seduce 

Fonte: https://www.emaisgoias.com.br/goiania-recebe-programacao-na-12a-primavera-dos-museus/  

 Acesso em 27/05/2020 

A imagem acima apresenta a fachada (a parte de fora) do Museu Zoroastro Artiaga que fica na 

região central de Goiânia, cujo 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. 

https://www.emaisgoias.com.br/goiania-recebe-programacao-na-12a-primavera-dos-museus/


 

 

 

01. A imagem acima é a fachada do museu Zoroastro Artiaga. Você sabe para que serve um museu? 

_______________________________________________________________________________________ 

 

02. Na sua cidade tem algum(ns)? Qual(is)? 

  ________________________________________________________________________________________ 

03. Você já visitou um? Se já visitou, qual e o que você viu lá? 

_______________________________________________________________________________________ 

 
04. Observe a imagem abaixo, é uma das salas do museu Zoroastro Artiaga: 

 

 

Fonte: http://museugoianozoroastroartiaga.blogspot.com/?view Acesso em: 27/05/2020 

A) O que você vê? 

_____________________________________________________________________________________ 

B) Percebe que na imagem acima são apresentados vários objetos. A que cultura esses objetos 

pertencem? 

       ______________________________________________________________________________________ 

 

http://museugoianozoroastroartiaga.blogspot.com/?view


 

 

05. Observe a imagem de outra sala: 

 

 
Fonte: http://museugoianozoroastroartiaga.blogspot.com/2017/08/acervo-arte-popular-folclore-

goiano.html?view=timeslide/ Acesso em: 27/05/2020 

 

A) O que você vê? Descreva a imagem: 

_____________________________________________________________________________________ 

B) Como os objetos estão organizados? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

C) A imagem acima apresenta uma coleção de objetos que pertencem a uma manifestação 

cultural muito conhecida no Estado de Goiás. Você consegue identificar a qual manifestação 

cultural pertencem esses objetos? Qual? 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

http://museugoianozoroastroartiaga.blogspot.com/2017/08/acervo-arte-popular-folclore-goiano.html?view=timeslide/
http://museugoianozoroastroartiaga.blogspot.com/2017/08/acervo-arte-popular-folclore-goiano.html?view=timeslide/


 

 

 

06. O museu Zoroastro Artiaga contém várias salas que agrupam objetos da cultura indígena, da 

cultura popular, acervos geológicos e históricos. Observe esta imagem: 

 

Fonte: http://museugoianozoroastroartiaga.blogspot.com/2017/12/acervo-casa-

cabocla.html?view=timeslide/ Acesso em: 27/05/2020. 

A) Quais são os objetos apresentados? 

_____________________________________________________________________________________ 

B) A imagem apresenta um ambiente conhecido? Se parece com o quê? 

_____________________________________________________________________________________ 

C) Agora observe esta outra imagem: 

 

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

em: 27/05/2020 

A)  O que a imagem apresenta? 

_____________________________________________________________________________________ 

http://museugoianozoroastroartiaga.blogspot.com/2017/12/acervo-casa-cabocla.html?view=timeslide/
http://museugoianozoroastroartiaga.blogspot.com/2017/12/acervo-casa-cabocla.html?view=timeslide/
http://museugoianozoroastroartiaga.blogspot.com/2018/02/colecao-fossil.html?view=timeslide/
http://museugoianozoroastroartiaga.blogspot.com/2018/02/colecao-fossil.html?view=timeslide/acesso


 

 

B) Como você pôde perceber, o museu abriga e conserva várias coleções e objetos pertencentes 

a culturas diversas. Você coleciona algum objeto? Qual (is)? 

       ______________________________________________________________________________________ 

07. Você sabia que alguns museus oferecem visitas virtuais? 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 

A) Registre as impressões que você teve depois dessa visita, o que você achou mais interessante? 

Desenhe no espaço abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   SOBRE O MUSEU: 

   Fonte: http://museugoianozoroastroartiaga.blogspot.com/  Acesso em: 27/05/2020 

   Fonte: http://www.seduce.go.gov.br/museuvirtual/zoroastro.html/  Acesso em: 27/05/2020 

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

