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CRONOGRAMA

ATIVIDADE NÃO SÍNCRONA/
PROPOSTA
ATIVIDADE/PROPOSTA
Gincanas do mês das Crianças
TEMA: COLEÇÃO

SEMANA DE
12/10 e 13/10 - 5ºA
EXPLICAÇÃO
Desde muito tempo as pessoas gostam de
colecionar objetos iguais ou da mesma natureza.
Algumas coleções são raras e caríssimas, como por
exemplo:
Numismática – Coleção de moedas
Filatelia – Coleção de selos
Algumas coleções são feitas por pesquisadores ou
cientistas:
Coleção Botânica – guarda espécies de plantas,
sementes, amostra de madeiras, flores, frutos,
pólen, etc.
Coleção Zoológica – guarda espécies de animais.
Divididos por região, clima e categoria.
Os museus, por exemplo, são lugares onde se
guardam coleções – chamadas de Acervo – para que
todos possam ver.
Existe uma linguagem artística que produz arte a
partir de coleções: Assemblage.
O artista brasileiro Arthur Bispo do Rosário produziu
muitas obras dentro deste contexto.

DURAÇÃO
2 aula (1h 40’)
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A nossa Gincana não será para competir e sim para
interagir.
Se liguem no tema de cada semana...
As fotos não serão obrigatórias durante a Gincana,
mas se quiserem...
https://www.facebook.com/atividadedeartes2020/
artes.neipaulistinha@gmail.com
ATIVIDADE SÍNCRONA
/PROPOSTA

EXPLICAÇÃO

DURAÇÃO

Encontros
Online
serão
utilizados para a Gincana
propriamente dita.
Com as professoras Edileine Lucyane - Fernanda.
EDUKATU

Toda sexta-feira, das 13hs às 14hs haverá
encontros pelo link abaixo:

1aula ( Total 1h)

EXPLICAÇÃO

DURAÇÃO

Arte do lixo – Vik Muniz

Para agregar ao projeto Edukatu vamos assistir o
filme “Lixo Extraordinário” do Vik Muniz produzido
em 2010.

Livre

Artes (30’)
https://meet.google.com/muf-siox-jum

Link: https://youtu.be/61eudaWpWb8
Para quem assistiu ao filme acima, produzam uma
peça usando objetos recicláveis, tirem uma foto e
postem no site do Edukatu. Esse trabalho tem
relação direta com o tema da Gincana dessa
semana, a Assemblage.
QUAISQUER DÚVIDAS PONTUAIS MANDEM PARA O
EMAIL DA PROFESSORA LUCINEIDE.
EMAIL APENAS PARA DÚVIDAS SOBRE O EDUKATU
lucineide.neipaulistinha@gmail.com

