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Justificativa:
Considerando a pandemia que o país enfrenta e as medidas que os serviços de saúde
e sanitários vêm tomando para conter a disseminação do vírus COVID-19, a Secretaria
Municipal de Educação e Cultura do município de Iguaba Grande, com base nas
propostas, feitas pelos órgãos responsáveis, para enfrentar os efeitos da pandemia do
Covid-19 na educação, vem apresentar as orientações relacionadas as atividades que
serão destinadas, como estratégia de complementação e auxílio à aprendizagem dos
alunos da Rede Municipal de Ensino. Cabe ressaltar que as atividades propostas, em
um primeiro momento, devem ser complementares e não substitutivas às aulas.

A Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Iguaba Grande, pensando neste
momento em que nossas crianças precisam estar em casa em virtude da pandemia
ocasionada pelo COVID - 19, coronavírus, vem através das Unidades de Ensino,
respeitando as especificidades de cada uma, orientar na organização de material
complementar de aprendizagem, que tem como objetivo possibilitar que as
crianças possam falar de suas ideias, seus sentimentos e atitudes através de
atividades propostas e organizadas por cada Unidade de ensino, coordenada pela
Equipe Diretiva e Equipe de Suporte Pedagógico à Docência, elaborada e
acompanhada pelo Corpo Docente, com vistas às intervenções, sempre que for
necessário, contando com o apoio da Equipe Secretaria Municipal de Educação.
Acreditamos na potência de nossas crianças e que, diante de situações tão
complexas, elas podem responder com criatividade, solidariedade e compreensão,
contando com a participação dos pais/responsáveis, que também acreditam nesta
relação em que todos podem aprender e ensinar em situações adversas.
A proposta é que a criança, com a participação das pessoas que com elas ficarão
no período que estiverem em casa, realizem as atividades propostas por sua
Unidade de Ensino, na perspectiva de mantê-las próximas e atuantes do/no
processo pedagógico, que é importantíssimo para o seu desenvolvimento e
aprendizagens e, além disso, contarão com o suporte da sua Unidade Escolar e do
professor da turma, para que eventuais dúvidas sejam sanadas.
Entendemos que é na interação que os laços de confiança e amizade se fortalecem
e que eles são necessários para a formação de sujeitos críticos, conscientes e
atuantes no mundo em que vivem.
Receba meu abraço de incentivo

Fred de Carvalho Ferreira
Secretário Municipal de Educação e Cultura
REDE MUNICIPAL DE ENSINO
DE IGUABA GRANDE
2020

REDE MUNICIPAL DE ENSINO
DE IGUABA GRANDE
2020

Patrimônios culturais

ATIVIDADES DE REPOSIÇÃO – ARTE – 1º TRIMESTRE 8º ANO

(Itália), Palácio de Versalhes (França), Torre Eiffel (França) e Acrópole de Atenas
(Grécia). No Brasil temos a Cidade Histórica de Ouro Preto (Minas Gerais), Centro
Histórico de Olinda (Pernambuco), Pelourinho(Bahia), Estação da Luz (São Paulo),
Ruínas de São Miguel das Missões (Rio Grande do Sul), Cristo Redentor (Rio de

Patrimônio cultural é o conjunto de todos os bens, materiais ou imateriais,

Janeiro), Conjunto Urbanístico de Brasília, Palácio do Catetinho (Brasília).

que, pelo seu valor próprio, devem ser considerados de interesse relevante para a
permanência e a identidade da cultura de um povo. O patrimônio é a nossa herança

O patrimônio material protegido pelo IPHAN, com base em legislação

do passado, com o qual vivemos hoje, e o qual passamos às gerações vindouras.

específica, é composto por um conjunto de bens culturais classificados, segundo

Do patrimônio cultural fazem parte bens imóveis tais como castelos, igrejas, casas,

sua natureza, nos quatro Livros do Tombo: Arqueológico, paisagístico e etnográfico;

praças, conjuntos urbanos e, ainda locais dotados de expressivo valor para a

Histórico; Belas artes e Artes aplicadas. Eles estão divididos em bens imóveis como

história: a arqueologia, a paleontologia e a ciência em geral. Nos bens móveis,

os núcleos urbanos, sítios arqueológicos e paisagísticos e bens individuais; e

incluem-se, por exemplo, pinturas, esculturas e artesanato. Nos bens imateriais,

móveis como coleções arqueológicas, acervos museológicos, documentais,

consideram-se a literatura, a música, o folclore, a linguagem e os costumes.

bibliográficos, arquivísticos, videográficos, fotográficos e cinematográficos.

Patrimônio Histórico pode ser definido como um bem material, natural ou

O Patrimônio Imaterial é transmitido de geração em geração e

imóvel que possui significado e importância artística, cultural, religiosa, documental

constantemente recriado pelas comunidades e grupos em função de seu ambiente,

ou estética para a sociedade. Esse patrimônio foi construído ou produzido pelas

de sua interação com a natureza e de sua história, gerando um sentimento de

sociedades passadas, por isso representa uma importante fonte de pesquisa e

identidade e continuidade, contribuindo, desse modo, para promover o respeito à

preservação cultural. Há uma preocupação mundial em preservar o patrimônio

diversidade cultural e à criatividade humana.

histórico da humanidade, mediante as leis de proteção e restauração que
possibilitam a manutenção das características originais. o órgão responsável

A UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Cultura, Ciência e
Educação) define como Patrimônio Cultural Imaterial "as práticas, representações,

O IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) é o órgão
que atua no Brasil, na gestão proteção e preservação do patrimônio histórico e

expressões, conhecimentos e técnicas - junto com os instrumentos, objetos,
artefatos e lugares culturais que lhes são associados - que as comunidades, os
grupos e, em alguns casos, os indivíduos reconhecem como parte integrante de
seu patrimônio cultural". É o órgão responsável pela definição de regras e proteção
do patrimônio histórico e cultural da humanidade.

artístico brasileiro.

Lista de alguns bens que fazem parte do patrimônio histórico

mundial: Pirâmides de Gizé (Egito), Machu Picchu (Peru), Estátua da Liberdade
(Estados Unidos), Muralha da China (China), Torre de Piza (Itália), Coliseu de Roma

A palavra Cultura tem muitas definições. No contexto da vida em sociedade,
está ligada ao conjunto de valores, costumes e atividades das pessoas. A Arte está
dentre as atividades exercidas em um meio cultural. As músicas que ouvimos e
cantamos, as danças, as festas de que participamos, as imagens que criamos em
muitas linguagens ( pintura, desenho, fotografia, cinema e etc.) os livros que
escrevemos e lemos, os filmes e as peças de teatro aos quais assistimos e muitas
outras manifestações artísticas são exemplos de bens da nossa cultura. Além disso,
o

modo

como

brincamos,

comemos,

nos

vestimos,

participamos

de

esportes...Enfim, Cultura é toda manifestação e produção de um povo.
Frevo, em Olinda – PE.
ATIVIDADE 1-Em sua cidade, quais manifestações culturais são consideradas
Muitos artistas expressam as manifestações culturais brasileiras em suas

Patrimônio Cultural Imaterial?

obras. Assim fez o paulista Gustavo Rosa (1946-2013) na pintura Pelé (2006), que
retrata uma paixão nacional: o futebol. Os esportes e a Arte são exemplos de
patrimônio cultural, conjunto dos bens culturais de um povo. Assim, somos donos
de um patrimônio cultural, que precisamos preservar e divulgar.

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_______________________________________________________________
ATIVIDADE 2-Que produções artísticas são classificadas como Patrimônio Cultural
Material?
__________________________________________________________________
_______________________________________________________________

Patrimônio cultural de Iguaba Grande

Acesse a aba referente às superintendências (regiões Norte, Nordeste, CentroOeste, Sudeste e Sul) e navegue pelo conteúdo de uma região diferente da que
você mora. Veja as informações específicas dos estados que pertencem à
superintendência pesquisada.
ATIVIDADE 2- Identifique e conheça os patrimônios materiais e imateriais
apresentados nos links de acesso aos estados escolhidos para a pesquisa.
CAPELA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO
ATIVIDADE 3- Entre os patrimônios imateriais identificados por você, escolha
A Capela foi construída em estilo colonial, em 1761, pelo padre jesuíta

um de cada categoria para pesquisar mais detalhadamente.

Francisco Borges com a ajuda dos índios. Foram empregados materiais como
pedras, argamassa de barro, conchas trituradas e óleo de baleia. Em seu interior

ATIVIDADE 4- Em seu caderno, reúna as seguintes informações sobre cada

encontram-se vitrais e pinturas clássicas. O conjunto arquitetônico formado pela

patrimônio escolhido:

Capela, casa paroquial e coreto, foram tombados pelo INEPAC em 1979. No final

●Nome do patrimônio;

da década de 80, a casa paroquial e o coreto foram demolidos irregularmente e
restou somente a Capela. Marcada pela simplicidade, no estilo dos primitivos
templos jesuíticos, a Capela de Nossa Senhora da Conceição situava-se na trilha
de colonização do século XVIII e servia de pousada para viajantes. Foi reformada
na primeira metade do século XIX e sofreu novas intervenções em 1972. Além do
Conjunto arquitetônico formado pela Igreja Imaculada Conceição, temos também a

●Estados em que estão localizados ou são praticados;
●Informações sobre marcos temporais relacionados ao patrimônio (origens,
eventos históricos, tempo de existência e etc.)
●Categoria (material ou imaterial)

Casa de Cultura e Casa de Farinha, além das Palmeiras Imperiais.
●Ano em que se tornou patrimônio;
ATIVIDADE 1- O IPHAN é o órgão brasileiro que atua para a preservação de
nosso patrimônio cultural. Acesse o portal do IPHAN no site:

●A importância desse reconhecimento para os habitantes da região ou para
a humanidade como um todo.

http://portal.iphan.gov.br
●Uma ou mais imagens do patrimônio.
ATIVIDADE

5-Formule

um

panfleto

informativo

características dos patrimônios pesquisados.

com

as

principais

ATIVIDADE 6-Pesquise em sites ou em outras fontes de consulta informações

Pombal, entalhador na cidade de Vila Rica, também contribuiu para seu

sobre Roda de capoeira, o Samba de Roda e o Frevo.

aprendizado.

ATIVIDADE 7-Identifique os principais movimentos do Frevo.

No século XVIII as construções religiosas ganhavam destaque na região de
Minas Gerais e graças ao ouro, as construções ficaram cada vez mais majestosas.

Conhecendo artistas: Aleijadinho

Nesse período Aleijadinho começou a se salientar como escultor e projetista.
Em função dos artistas daquela época não assinarem seus trabalhos, hoje

Estudiosos afirmam que foi no estilo Barroco quando surgiram as primeiras

a identificação das obras de Aleijadinho é bastante dificultosa. Alguns documentos

expressões de arte verdadeiramente brasileiras. No Brasil, o Barroco tem seu

como contratos e recibos dos trabalhos constatam a autoria de algumas de suas

apogeu no século XVIII e perdurou até o século XIX. No nosso país, em virtude da

obras. O estilo de Aleijadinho foi continuado e imitado por inúmeros artistas da

riqueza do período colonial, temos um acervo marcante de obras de expressão

época. Sua obra mistura diversos estilos barrocos além de concentrar um estilo

barroca.

bastante singular. É possível salientar algumas características do estilo de
Aleijadinho como: expressividade acentuada; queixo dividido; nariz proeminente,

Aqui, esse estilo está fortemente relacionado ao catolicismo. Existem

olhos amendoados e pupilas planas; boca entreaberta; braços curtos; entre outros.

muitas igrejas barrocas, entretanto, também é possível encontrar outros projetos

Como material em suas obras de arte utilizou principalmente a pedra-sabão e a

arquitetônicos com tais características, por exemplo, câmaras municipais,

madeira.

penitenciárias e residências de pessoas ilustres.
Uma de suas obras mais significativas é: “Os Doze Profetas”, entalhadas
O maior ícone da arte Barroca no Brasil foi o escultor Antônio Francisco

em pedra-sabão, concentram-se no terraço do Santuário de Bom Jesus de

Lisboa, o Aleijadinho (1738-1814). Sua produção varia de trabalhos em madeira

Matozinhos, em Congonhas. Outra obra-prima de sua autoria é a “Ordem Terceira

entalhada, pedra-sabão, altares e igrejas e tem como características o uso das

de São Francisco de Assis da Penitência” que foi concluída em 1794, levando mais

cores e a maneira simples e dinâmica de retratar as cenas.

de vinte anos pra ficar pronta.

Nascido Antônio Francisco Lisboa, Aleijadinho nasceu em Vila Rica,

Em torno dos 40 anos o artista começa a desenvolver uma doença

atualmente Ouro Preto, em Minas Gerais. Não se sabe muitas coisas sobre sua

degenerativa, embora não se saiba com certeza qual a doença que o debilitou

vida, porém, de acordo com a maioria das biografias ele nasceu em 1738, era filho

muitos historiadores sugerem que tenha sido hanseníase. Com o passar do tempo

de uma escrava com um mestre-de-obras e escultor chamado Manuel Francisco

foi perdendo os movimentos dos pés e das mãos. Mesmo sofrendo com as

Lisboa. Foi por meio da profissão do pai que Aleijadinho, ainda na infância, iniciou

limitações do corpo, continuou trabalhando com a ajuda de um discípulo.

sua vida artística, aprendendo a entalhar e esculpir. Seu tio Antônio Francisco

Aleijadinho pedia que amarrasse as ferramentas em seus punhos para conseguir
trabalhar, demonstrando grande paixão pelo trabalho.

Mesmo sofrendo preconceitos em função da sua condição de mestiço, sua

ATIVIDADE 2-Qual a principal matéria-prima usada por Aleijadinho em suas obras?

arte e genialidade o consagraram como grande artista barroco brasileiro. Morreu
pobre e doente na cidade de Ouro Preto no dia 18 de novembro de 1814.

______________________________________________________________

ATIVIDADE 1-Responda:

ATIVIDADE 3-Aleijadinho é considerado o maior artista plástico mineiro devido ao
seu estilo artístico. Que estilo era esse?

a) Nome completo de Aleijadinho.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
ATIVIDADE 4-Cite uma obra de arte feita por Aleijadinho para cada uma das
b) Qual era a profissão de seus pais?

linguagens artísticas abaixo:

__________________________________________________________________

Talha__________________________________________________________

_______________________________________________________________
Escultura_________________________________________________________
c) Nasceu em________________ no ano de ______. Faleceu na cidade de
_________________ provavelmente no ano de ________.

Arquitetura________________________________________________________

d) Por volta dos 40 anos desenvolve uma grave doença.Que doença era esta?Qual

Agora saiba um pouco sobre TOMBAMENTO de bens culturais e patrimônio

a sua relação com o nome que o tornou conhecido?

artístico brasileiro.

__________________________________________________________________

O que é tombamento e quais são as suas consequências?

__________________________________________________________________

A palavra tombamento tem origem portuguesa e significa fazer um registro do

_______________________________________________________________

patrimônio de alguém em livros específicos num órgão de Estado que cumpre tal
função. Ou seja, utilizamos a palavra no sentido de registrar algo que é de valor

e) Aos poucos foi perdendo o movimento dos pés e das mãos.Mesmo com todas
as limitações continua trabalhando na construção de igrejas e altares nas cidades
de Minas Gerais.Como isso era possível?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_______________________________________________________________

para uma comunidade protegendo-o por meio de legislação específica.
Atualmente, o tombamento é um ato administrativo realizado pelo poder público
(SEEC/CPC) com o objetivo de preservar, através da aplicação da lei, bens de valor
histórico, cultural, arquitetônico e ambiental para a população, impedindo que
venham a ser destruídos ou descaracterizados. Portanto, o tombamento visa

preservar referenciais, marcas e marcos da vida de uma sociedade e de cada uma

__________________________________________________________________

de suas dimensões interativas.

__________________________________________________________________

O que pode ser tombado?
O tombamento pode ser aplicado a bens móveis e imóveis de interesse
cultural/ambiental em várias escalas interativas como a de um município, de um
estado, de uma nação ou de interesse mundial, quais sejam: fotografias, livros,

_______________________________________________________________
ATIVIDADE 7-Você conhece, em sua região, algum bem cultural tombado?
__________________________________________________________________
________________________________________________________

acervos, mobiliários, utensílios, obras de arte, edifícios, ruas, praças, bairros,
cidades, regiões, florestas, cascatas, entre outros. Somente é aplicado a bens de
interesse para a preservação da memória e referenciais coletivos, não sendo

Para refletire produzir...

possível utilizá-lo como instrumento de preservação de bens que sejam apenas de
interesse individual. O ideal num processo de tombamento é que não se tombem

Observe a imagem a seguir.

objetos isolados, mas conjuntos significantes.
Quem pode executar um tombamento?
O Tombamento pode ser feito pela União, através do Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional, pelo Governo Estadual, através da Secretaria de
Estado da Cultura - CPC, ou pelas administrações municipais que dispuserem de
leis específicas. O tombamento também pode ocorrer em escala mundial,
reconhecendo algo como Patrimônio da Humanidade, o que é feito pelo
ICOMOS/UNESCO.
Flamengo (2011) José Sabóia
ATIVIDADE 5-Em sua região existem casas, igrejas e monumentos antigos
preservados? Cite alguns exemplos:

Em uma torcida de futebol, por exemplo, os gestos sincronizados, as
músicas criadas, cantadas e tocadas, as cores dos uniformes dos times e outras

__________________________________________________________________
_______________________________________________________________

manifestações criativas passaram a ser, oficialmente, patrimônio cultural imaterial,
porque são ações realizadas por um grupo de pessoas que caracterizam e
influenciam a sociedade.

ATIVIDADE 6-O tombamento de um bem cultural pode ser considerado uma forma
de preservação da identidade de um povo? Explique.

Muitos povos jogam futebol ou consideram essa modalidade um de seus
esportes preferidos. Desde crianças, em campinhos e quadras, em ruas, praças e
praias, vemos jogadores e jogadoras e torcedores e torcedoras de futebol. A paixão

é tanta que, no Rio de Janeiro, desde 2007, a cultura do mundo do futebol ligada à
torcida do Clube de Regatas Flamengo passou a ser considerada patrimônio do
povo carioca, com direito à inclusão no Livro de Registro das Formas de Expressão
do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN).
Muitos artistas, como o baiano José Sabóia do Nascimento, retrataram em
suas pinturas a cultura do futebol. São cores e formas que expressam uma paixão
brasileira.
ATIVIDADE 1-Que tal pesquisar sobre atitudes que denotam uma paixão esportiva
em sua localidade e criar desenhos ou pinturas para expressar em um projeto
artístico traços culturais locais?

