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ATIVIDADE 1
Sapatos e pés: vestígios da memória.
Olá, você já reparou nos seus pés, e no quanto eles trabalham por você?
Eles trabalham? É sim! Você anda, pula, corre, nada, passeia, dança... ufa! Coitados
dos seus pés que aguentam você o dia inteiro!
E os seus sapatos? Você já reparou neles? Se eles pudessem falar o que eles diriam
para seus pés?
Se acomode em um ambiente confortável e ouça essa história chamada “O Par de
Sapatos”, criada pelo escritor francês Pierre Gripari com as crianças do seu bairro.
Fonte: “Contos da Rua Brocá”.

Conto de todos os cantos – O Par de Sapatos
https://www.youtube.com/watch?v=n3A5NSybarw
Escute atentamente esta história e imagine você fazendo parte dela.

Agora é sua vez...
Vamos ter “um dedinho de prosa”?
 Conte, com suas palavras, a história que acabou de conhecer.
 Que parte ou cena da história, você achou engraçada?
 Que parte dessa história lhe parece mais triste?
 Você acha que na história do Nicolau e da Tina tem algo que se parece com a
vida real? Me conte o que observou.
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Agora vou pedir para você escolher algum calçado seu que lhe traga uma lembrança
feliz, uma história. Depois crie um cenário, um ambiente para seu calçado, como se
ele fosse um personagem. Pode usar objetos pessoais, de cozinha, do trabalho,
roupas, toalhas de mesa, o que lhe agrade e te represente. Use sua imaginação.
Vou pedir que fotografe e não esqueça de enviar para seu professor ou professora
de Arte!
Tenho certeza que consegue!

Habilidades trabalhadas nesta atividade






Ler e/ou ouvir a letra da história com atenção imaginando e interpretando seus significados.
Relacionar os conteúdos da história com sua vivência e sua própria história.
Falar sobre as sensações e lembranças provocadas pela audição da história.
Escutar atentamente com foco na letra.
Permitir que nessa escuta atenta, desperte a poética que a letra quer transmitir.



Produzir uma construção a partir de seu próprio repertório e dos conhecimentos adquiridos, de forma a se
apropriar desses saberes em suas próprias produções.
Selecionar e tomar decisões com relação aos materiais, suportes e instrumentos na construção de sua
produção.
Valorizar as produções realizadas.
Conhecer e valorizar o patrimônio cultural material e imaterial de diversas culturas nacional e
internacional
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Atividade 2
Real ou Imaginário?
Você sabe o que é uma história verídica?
Verídica é quando uma história é verdadeira ou um fato real que aconteceu.
E as histórias inventadas?
Elas podem te sidas criadas baseadas na realidade, mas que não aconteceram de
verdade, também chamamos de histórias fictícias. Um filme, uma novela, são
histórias que podem ser verídicas ou fictícias.
O filme que você vai assistir poderia ser uma história real, mas o que importa são os
sentimentos que desperta em nós. Isso sim, os sentimentos são emoções reais que
vivemos no dia a dia, nas coisas que ouvimos, que vemos, que aprendemos. Vamos
assistir?
O par de sapatos – Um filme da CBC
https://www.youtube.com/watch?v=BGpLB4iwJ7M

Agora é sua vez...
Vou pedir para você uma folha de papel, pode ser de sulfite ou do caderno mesmo.
Recortar três tiras compridas , pode recortar com tesoura ou tentar com a mão, não
tem problema se sair torto.
Em cada tira, você deverá escrever bem grande, uma palavra de uma emoção que o
filme lhe causou, de uma memória marcante ou o nome de alguém que você levaria
com você na caminhada da vida...
Guarde estas tiras com você. Iremos usá-la na próxima atividade.
Será bem bacana!
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Habilidades trabalhadas nesta atividade





Assistir o filme com atenção imaginando e interpretando seus significados.
Relacionar os conteúdos da história com sua vivência e sua própria história.
Falar sobre as sensações e lembranças provocadas pela história.
Permitir que nessa escuta atenta, desperte a poética que a história quer transmitir.



Produzir uma escrita a partir de seu próprio repertório e dos conhecimentos adquiridos, de forma a se apropriar
desses saberes em suas próprias produções.
Valorizar as produções realizadas.
Conhecer e valorizar o patrimônio cultural material e imaterial de diversas culturas nacional e
internacional
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Atividade 3
Ver, Apreciar e Refletir...
Observe atentamente como dois artistas de períodos diferentes, usaram o mesmo
tema “Sapatos” em suas obras:

O par de sapatos, 1886
Artista - Vincent van Gogh
5

Fios que tecem memórias, 2015
Artista - Chiharu Shiota

O Par de sapatos é uma pintura de Vincent van Gogh, realizada em 1886. Um
colega de Van Gogh disse que este adquiriu os sapatos já com a ideia de retratá-los
em uma natureza-morta e, ao considerar que estavam limpos demais, os vestiu e
realizou uma longa caminhada num dia chuvoso. A obra faz parte de um conjunto
de quadros do pintor holandês sobre sapatos.
Palavras da Artista Chiharu Shiota:
“Eu trabalho com a memória, então não uso objetos novos, mas sim objetos
usados, pois a memória está dentro deles.”
Para Chiharu Shiota os objetos usados carregam uma vertigem de uma existência
anterior, a memória daqueles que utilizaram esses objetos.

Agora é a sua vez...
Vamos conversar sobre as obras que apreciou?
O que há de semelhanças e diferenças nas obras dos dois artistas?
Você consegue perceber se os artistas tinham uma intenção?
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Lembra que na atividade anterior você escreveu três palavras? Emoção que o
filme lhe causou, memória marcante ou alguém que levaria com você para a
caminhada da vida? Agora você irá utilizar estas palavras.
Primeiro: Você poderá utilizar o mesmo calçado escolhido na atividade 1.
Segundo: Irá realizar um trabalho utilizando as tiras com as palavras e o
calçado escolhido, procurando captar sua memória de um momento particular
de sua história.
Terceiro: Fotografe esta sua produção.
Envie para seu professor ou professora de Arte para apreciarem juntos. Tenho
certeza que será bem rica esta experiência!!!

Habilidades trabalhadas nesta atividade
 Apreciar obras de arte e diferentes imagens, estabelecendo correlação com suas próprias experiências de
modo a ampliar o repertório imagético.
 Valorizar as produções realizadas.
 Valorizar os artistas das obras apresentadas/apreciadas, conhecendo aspectos de sua poética e suas
principais obras.
 Conhecer, apreciar e refletir sobre obras de arte e artistas, tradicionais e contemporâneos, pertencentes a
diferentes culturas e períodos históricos.

 Explorar a imaginação a partir das obras apresentadas.
 Conhecer e valorizar o patrimônio cultural
internacional.

material e imaterial de diversas culturas nacional e
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Atividade 4
A arte das palavras
Há muitas formas de expressar o que se pensa e o que se sente. Mas a expressão
pelas palavras é a forma mais usada pelas pessoas. Quando as palavras são bem
escolhidas, elas podem dizer muito mais do que quando estão sozinhas.
Você irá conhecer a crônica da escritora de Jacareí Silvana Conterno, e observe suas
impressões...
UM RIO QUE ME MARGEIA - Silvana Conterno
O rio é movimento. Tem ciladas, mistérios...
Toda vez que volto de uma viagem quero ver o rio que corta minha cidade; só
assim sinto que cheguei. De cima da ponte, meu olhar cheio de suas águas prolongase como braços para pegá-lo, igual crianças que tudo veem com as mãos.
De tão antigo, o rio sempre dividiu a vida em duas margens, mas para mim ele
se estende até aonde meus olhos alcançam. As árvores, a vegetação, os aguapés, as
flores assistem ao mesmo espetáculo todos os dias e não se cansam de revê-lo
sempre o mesmo, sempre novo... Nem eu.
Penso em quem determina o seu caminho: se as águas com a força que
possuem ou o leito que se oferece como um berço com seus limites. Pode até ser
que ambos façam um acordo de contenção e expansão, como pares que acertam o
passo em uma dança.
Às vezes, ele me passa turvo, mas sempre traz águas novas que diluem suas
impurezas. Sofre, mas segue seu destino. As pedras, os galhos, os declives, os
obstáculos o fazem mais bonito, inventam movimentos para que prossiga em seu
caminho causando pequenas cascatas, redemoinhos, espumas... O rio é movimento.
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Tem ciladas, mistérios, muitas vezes onde parece raso pode ter profundidade e
perigos, mas, como a vida, em certos trechos é tranquilo e nos apazigua.
Me sinto também cortada por esse rio que me faz margens, me esculpe,
enquanto eu o represo e o contenho nesse movimento eterno de concessão; não sei
onde eu começo e onde ele termina.
Livro – “Jacareí Crônicas da Cidade”
36 cronistas de Jacareí / Primavera de 2020.

Agora é a sua vez...
Vamos conversar um pouco sobre esta história que Silvana nos contou.
Conte para seu grupo os caminhos da vida que fez até aqui.
Que lembranças têm para compartilhar.
Tem um lugar de Jacareí que lhe traz uma lembrança boa?
Se puder, faça uma foto deste lugar e depois compartilhe sua história.
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Habilidades trabalhadas nesta atividade






Ler e/ou escutar a história com atenção imaginando e interpretando seus significados.
Relacionar os conteúdos da história com sua vivência e sua própria história.
Falar sobre as sensações e lembranças provocadas pela audição da história.
Escutar atentamente com foco na letra.
Permitir que nessa escuta atenta, desperte a poética que a letra quer transmitir.



Produzir uma fotografia a partir de seu próprio repertório e dos conhecimentos adquiridos, de forma a se
apropriar desses saberes em suas próprias produções.
Selecionar e tomar decisões com relação aos objetos para a construção de sua produção.
Valorizar as produções realizadas.
Conhecer e valorizar o patrimônio cultural material e imaterial de diversas culturas nacional e
internacional
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