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ATIVIDADE DE RECUPERAÇÃO DE ARTE
6º ANO • ENSINO FUNDAMENTAL • 4º PERÍODO
I.




II.



Arquitetura no Egito e Arquitetura na Grécia
Leitura
Capítulo 2 – Arte na Egito - Descobrindo a História da Arte – Graça Proença (Arquitetura)
Capítulo 3 – Arte na Grécia - Descobrindo a História da Arte – Graça Proença (Arquitetura)
https://www.todamateria.com.br/arte-egipcia/
https://www.todamateria.com.br/arquitetura-grega/
Indicação de vídeoaula(s) e ou podcast(s)
https://www.youtube.com/watch?v=1yMJNtNX3dk
https://www.youtube.com/watch?v=sN7MdzN_f_c

III.
Tarefa
A Arquitetura é um tipo de manifestação artística muito antiga e que reúne construções e/ou edificações que apresentam
um propósito ou finalidade.
ATIVIDADE DE RECUPERAÇÃO
Em uma folha de papel, na posição horizontal e divida ao meio, o aluno deverá representar os dois períodos estudados nos
capítulos 2 e 3 (Arte no Egito e Arte na Grécia) e criar uma composição plástica (desenho) que represente as respectivas
arquiteturas. (Valor da atividade: 10,00)
Material sugerido (se tiver disponível em casa):
 O aluno poderá fazer o uso de canetinhas, lápis de cor, tintas, régua, lápis de escrever e borracha.
 Papel Canson A4
Exemplo:
Arquitetura no Egito

Arquitetura na Grécia

O trabalho deverá ser encaminhado para o e-mail da sua(seu) respectiva(o) professora(o), entre os dias
13/12 ao dia 15/12/2021.
Professor
Bianca Cruz
Adriana Prado
Lysianne Autran
Luiz Alcantara
Milena Azevedo

Unidades
910/912
Águas Claras/912
Águas claras /912
606 /912
912
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Arquitetura no Egito
A arquitetura deste período reflete a funcionalidade, o que lhe conferia solidez e durabilidades incomparáveis para época.
As pirâmides do deserto de Gizé são as obras arquitetônicas mais famosas da arquitetura egípcia. É também na região de Gizé que se
localiza a esfinge mais famosa, a Grande Esfinge de Gizé.

Arquitetura na Grécia
Na arquitetura grega destacam-se os templos, geralmente locais onde se realizavam diversas celebrações (acontecimentos civis,
eventos esportivos, etc.) e cultos aos deuses, da qual se destaca a Acrópole e o Parthenon de Atenas, na capital grega. Para os gregos, os
deuses habitavam os templos. Além dos templos gregos, praças e teatros foram construídos.
Fonte: https://www.todamateria.com.br
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