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Conhecimento e Diversão 

Atividade 35 

Navegando 

Sem título, 2013 - Acrílica e caneta sobre tela  

Hoje vamos conhecer o trabalho de 
Sandra Cinto! 
Os desenhos de Sandra Cinto geralmente 
têm grandes formatos e são feitos sobre 
suportes incomuns, como ... madeira. A 
artista gosta de temas simbólicos, como 
escadas, pontes, abismos, candelabros e 
árvores secas. A paisagem contemplativa 
e fantástica, nos fazem lembrar as obras 
de René Magritte. 



Em seus objetos, instalações e 

assemblages, Sandra Cinto se apropria de 

imagens, como fotografias documentais, 

jornalísticas ou de sua coleção particular, 

incluindo até mesmo suas próprias fotos 

da infância. Essas imagens são 

combinadas, justapostas e sobrepostas a 

diversos objetos, criando narrativas 

abertas, poéticas não-lineares. 

Sem título, 2017 
Caneta permanente sobre acrílica sobre tela  
200 x 200 cm 



Como vimos nas obras da artista Sandra Cinto, seu trabalho envolve 

elementos como a água, as ondas, as nuvens criando uma paisagem 

de sonho e imaginação. 

 

 

Quando alteramos nosso piso, da terra para a água, alteramos nossa 

relação com o equilíbrio e explorar a percepção de como nos 

movemos para nos equilibrarmos em diferentes solos possibilita um 

maior domínio corporal. Como? 



Agora é a sua vez... 

  

A brincadeira é de ser um navegador, um pescador, um pirata ou um barqueiro! 
 

O que importa mesmo é que você esteja dentro de um barco. 

A primeira coisa a fazer é definir qual o tipo de barco que você quer estar. 

Pode ser uma canoa, uma lancha, um iate ou um barco antigo, destes da época 

em que os portugueses navegaram até o Brasil. 
 

Seja o barco que for você estará dentro dele e só então começa nossa 

brincadeira! 
 

Espreguice seu corpo, movimente suas articulações e se prepare para o mar! 

Lembre-se que o barco está em permanente movimento, afinal, mesmo quando 

está ancorado, está sobre a água em movimento. 

 

 



Entre no barco e comece a navegar. 

Você vai se movimentar conforme o barco que escolheu e vai se deslocar 

pelo mar, indo das areias de uma praia ou de um porto, até uma ilha 

deserta. 

No meio do caminho você terá ondas muito grandes para enfrentar, além 

de possíveis animais marinhos que poderão provocar movimentos 

indesejados no seu barco. 

  

Nem só de medo é feita esta travessia! Talvez você encontre golfinhos 

saltitantes ou belas tartarugas marinhas. Um cardume de peixes também 

é algo encantador de se ver, não é? 

Pode colocar seu chapéu de marinheiro e cuidado para não enjoar, 

porque o barco é imaginário, mas os seus movimentos serão reais. 



Em grupo 
 

Esta brincadeira pode ser feita da mesma maneira individualmente ou em 

grupo. Estando em grupo, primeiramente atenção ao protocolo sanitário, 

depois atenção aos acontecimentos, assim como a intensidade do balanço 

precisará ser mais coordenada.  

 

Para saber mais e conhecer barcos é possível fazer uma pesquisa sobre as 

diferentes embarcações existentes hoje e na história da humanidade. Vale a 

pena investigar as regiões do Brasil nas quais as pessoas se locomovem de 

barco.  

 

 
(Brincadeiras Teatrais – Lelê Ancona) 

 



Para quem realizou esta atividade em casa: 

 

1.   Você espreguiçou-se antes de realizar a atividade?  

               (     ) Sim (     ) Não 

 

2.  Conseguiu explorar os gestos e movimentos?  

                (     ) Sim (     ) Não 

 

3.  O que achou desta exploração? Pintar o rostinho da sua resposta. 



Habilidades trabalhadas nesta atividade – Teatro 
  

  (EF03AR19) Reconhecer teatralidades na vida cotidiana, identificando elementos teatrais (variadas 

entonações de voz, diferentes fisicalidades, diversidades de personagens e narrativas, etc.). 

 (EF03AR20) Conhecer e explorar processos narrativos individuais e coletivos, em teatro, explorando a 

improvisação, a criatividade e a teatralidade dos gestos. 

 (EF03AR22) Experimentar, com respeito e sem pré-conceito, possibilidades criativas de movimento e voz para 

personagens que representem pessoas e animais, reconhecendo semelhanças e diferenças entre suas 

experimentações e as feitas pelos colegas. 
  



Conhecimento e Diversão 

Atividade 36 

Paisagem 

Jacareí vista por Debret em 1841 

Jacareí é uma cidade 

que se localiza em um 

vale, o Vale do 

Paraíba, cujo relevo é 

irregular, formado por 

muitos morros e 

várzeas entre 

elevações da Serra da 

Mantiqueira.  



Jean-Baptiste Debret foi um importante 

pintor, desenhista, gravador, professor, 

decorador e cenógrafo francês que 

integrou a Missão Artística Francesa em 

1817. Ele fundou no Rio de Janeiro, a 

academia de Artes e Ofícios, que mais 

tarde se tornou a Academia Imperial de 

Belas Artes. Debret passou pela região em 

1841 e registrou algumas cidades do Vale 

do Paraíba, e num dos trabalhos registrou 

a vista da cidade de Jacareí. 



Jacareí faz divisa com algumas cidades, 

são elas: São José dos Campos, 

Jambeiro, Santa Branca, Guararema, 

Santa Isabel e Igaratá, além de fazer 

parte da Região Metropolitana do Vale 

do Paraíba e Litoral Norte, uma região 

de belas paisagens, que variam de 

várzeas, morros, montanhas, serras, 

florestas, pastos, mar, entre outros. 



A paisagem ganha formas distintas em cada região, época e horário do dia em que é 

observada. Muitas delas sofreram transformações humanas, outras seguem melhor 

preservadas, mantendo a fauna e a flora exuberantes.   

 

Observe algumas fotos tiradas em diferentes locais de Jacareí.  







Agora é a sua vez...   
 

Você conhece todos esses lugares? Como é a região onde você mora? 

Você sabia que Jacareí possui bairros urbanos e rurais? Em qual você se identifica 

mais?  

Na atividade de hoje você irá desenhar uma paisagem que você conhece de nossa 

cidade!  

Pode ser seu bairro, ou um lugar que já esteve, tente lembrar e representar com 

detalhes essa paisagem que lhe marcou de alguma forma. 

Você terá um desafio... irá desenhar em uma folha cortada no formato retangular, 

só que de comprido. Olhe o exemplo: 
  

 

--------------------------------------- 
  

 

--------------------------------------- 

Formato do suporte 
que irá desenhar. 



Utilize o material que tiver disponível para colorir, pode ser, lápis de 

cor, giz de cera, canetinha, entre outros. Procure explorar as cores e 

texturas na pintura de sua paisagem. 

 

Depois de pronto, vamos conversar sobre as diferentes paisagens 

que temos em nossa cidade. 

 

 Para quem realizou essa atividade em casa, lembre-se de mostrar 

para seu professor ou professora de arte, conforme o combinado. 



Habilidades trabalhadas nesta atividade – Artes Visuais 
  

 (EF01AR01) Conhecer, identificar e apreciar o desenho e a pintura como modalidades das artes visuais, 

cultivando a percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e ampliar seu  repertório imagético.  

 (EF15AR02) Conhecer, reconhecer  e explorar os elementos constitutivos das artes visuais (ponto, linha, forma, 

espaço, movimento, gestualidade, cor, textura, volume e composição) em suas produções, nas produções dos 

colegas e das imagens apresentadas. 

  (EF01AR04) Experimentar o desenho e a pintura,  fazendo uso sustentável  de diversos materiais, 

instrumentos e suportes  convencionais e não convencionais em suas produções. 

  (EF15AR06) Dialogar sobre a sua criação e as dos colegas, para alcançar sentidos plurais. 
  



Conhecimento e Diversão 

Atividade 37 

Recontando  Histórias Você já ouviu histórias antigas 

contadas por algum adulto, que 

narravam acontecimentos reais de 

quando as coisas e os costumes 

eram diferentes...? Muitas vezes 

as histórias são tão inacreditáveis 

que parecem lendas, mitos, mas 

segundo seus antepassados 

contadores são a mais pura 

verdade.  



Normalmente, essas histórias 

carregam uma nostalgia e uma 

saudade de quando os tempos 

eram outros. Os relatos podem 

variar em memórias de quando a 

rua não era asfaltada, de quando 

só se chegava a determinado 

lugar de ônibus ou a pé, do 

tempo que não havia TV em cores 

e muito menos internet.  



Na atividade de hoje vamos conhecer o Teatro Griô, um grupo que tem como fonte 

de inspiração a arte dos contadores de histórias de matriz africana.  
 

O grupo foi criado em 1998 pelos artistas Rafael Morais e Tânia Soares se 

apresentando nos mais variados espaços cênicos como: teatros, centros culturais, 

escolas, praças e ruas.  



A palavra Griô, de origem francesa, pode 

ser traduzida como “museus vivos da 

tradição oral” fazendo circular e não 

morrer a história. 

O grupo desenvolve pesquisas e realiza 

espetáculos inspirados em narrativas de 

tradição oral, com simplicidade, humor e 

poesia, além de oferecer cursos e 

oficinas artísticas para pessoas de todas 

as idades. 



É importante lembrar que, como as narrativas são 

transmitidas oralmente, há diferentes versões para uma 

mesma história. E no caso das contadas pelos povos 

africanos, há ainda mais versões, porque foram diferentes 

povos, vindos de lugares distintos do continente africano, 

que contribuíram para a arte e a cultura afro-brasileira. 

Esses povos pertenciam a diversas etnias, com idiomas e 

culturas diferentes.  



Agora é a sua vez... 

 
Para a realização da atividade de hoje o professor(a) irá separar os alunos 

em pequenos grupos (4 ou 5 alunos por grupo – atenção ao protocolo 

sanitário). Em cada grupo, cada aluno irá contar um trecho de uma história 

uns para os outros. Pode ser qualquer história que tenha de alguma forma 

marcado sua memória pessoal, ou sua família. E assim segue, até que todos 

tenham participado.  
 

A seguir, cada um dos grupos, irá unir esses trechos de histórias relatadas, 

por meio de um desenho, criando uma cena, buscando encaixar todos os 

relatos numa única imagem (infográfico). Os alunos também poderão colorir 

com os materiais que tiverem disponíveis em sala, como lápis de cor, giz de 

cera, giz pastel, canetinha, tinta, entre outros.  



O professor irá organizar a melhor 

forma de todos contarem suas 

histórias, (roda de conversa) 

podendo ser individual, ou 

coletivamente, trocando as 

experiência e relatos narrados, 

socializando com os colegas de 

forma oral e também visual, por 

meio da apreciação das produções. 



Habilidades trabalhadas nesta atividade – Artes Visuais 
  

 (EF01AR01) Conhecer, identificar e apreciar o desenho como modalidade das artes visuais, cultivando a 

percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e ampliar seu  repertório imagético.  

 (EF15AR02) Conhecer, reconhecer  e explorar os elementos constitutivos das artes visuais (ponto, linha, forma, 

espaço, movimento, gestualidade, cor, textura, volume e composição) em suas produções, nas produções dos 

colegas e das imagens apresentadas. 

  (EF01AR04) Experimentar o desenho,  fazendo uso sustentável  de diversos materiais, instrumentos e 

suportes  convencionais e não convencionais em suas produções. 

 (EF15AR05) Experimentar a criação em artes visuais de modo individual, coletivo e colaborativo, explorando 

diferentes espaços da escola e da comunidade.  

 (EF15AR06) Dialogar sobre a sua criação e as dos colegas, para alcançar sentidos plurais. 

 (EF15AR24) Conhecer e experimentar brinquedos, brincadeiras, jogos, danças, canções e histórias de 

diferentes matrizes estéticas e culturais. 
  



Conhecimento e Diversão 

Atividade 38 

Harmonia  na  Arte 
Você conhece este senhor? 

É o artista Rubem Valentim.  

Ele foi professor, escultor, gravador e 

pintor, sendo um dos principais artistas 

brasileiros de sua geração. 

Desde criança gostava de brincar e 

confeccionar balões e pipas, além de 

ajudar sua mãe na confecção de cenários 

para presépios, e assim surgiu seu amor 

pela construção de estruturas. 



Suas obras podem ser vistas em diversos locais, como a Pinacoteca do Estado de 

São Paulo, Museus de Arte Moderna da Bahia e no Museu Afro Brasil. 



Em suas obras Rubem 

buscou representar a 

beleza e força da Arte 

afro-brasileira. 

Reparou como suas obras 

são repletas de cores vivas 

e contrastantes, além de 

serem simétricas, ou seja, 

possuem elementos que 

se repetem tanto de um 

lado, quando de outro. 



A tridimensionalidade sempre esteve presente em suas obras, criando esculturas 

belíssimas. 



Agora é a sua vez... 
  

Na atividade de hoje iremos fazer uma escultura de papel. Sugerimos que 

seja realizada a atividade com um papel mais “firme” como:  cartolina, 

papel cartão, papelão fino (como de caixa de sapato, caixa de sabão em pó, 

caixinha de remédio, e outros...) 

 

Para isso você irá utilizar um ou mais pedaços de papel, que deverá ser 

dobrado ao meio para em seguida ser recortado. Busque representar 

formas geométricas em seus recortes, faça vários recortes por todo o papel, 

varie no tamanho e nas formas. Em seguida abra seu(s) papel(is) e veja 

como ele ficou. 



Se desejar poderá antes de recortar colorir sua folha com giz de cera ou pastel, e 

depois sobreponha, cole ou encaixe seus recortes uns sobre os outros para 

construir sua escultura. 
 

 Depois de pronto, mostre para seu professor ou professora de Arte. 

Observe também alguns exemplos de papeis cortados simetricamente.  



Habilidades trabalhadas nesta atividade – Artes Visuais 
  

 (EF01AR01) Conhecer, identificar e apreciar o desenho e a construção como modalidade das artes visuais, 

cultivando a percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e ampliar seu  repertório imagético.  

 (EF15AR03) Reconhecer  e explorar os elementos constitutivos das artes visuais (ponto, linha, forma, espaço, 

movimento, gestualidade, cor, textura, volume e composição) em suas produções, nas produções dos colegas 

e das imagens apresentadas. 

  (EF01AR04) Experimentar o desenho e a construção,  fazendo uso sustentável  de diversos materiais, 

instrumentos e suportes  convencionais e não convencionais em suas produções. 

 (EF15AR05) Experimentar a criação em artes visuais de modo individual, coletivo e colaborativo, explorando 

diferentes espaços da escola e da comunidade.  

 (EF15AR06) Dialogar sobre a sua criação e as dos colegas, para alcançar sentidos plurais. 

 (EF03AR25B) Conhecer e apreciar (re)produções de obras de diferentes linguagens artísticas, onde seja 

possível observar elementos das matrizes estéticas e culturais brasileira, indígena, africana e europeia de 

diferentes épocas. 


