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Arte e Geografia

ATIVIDADES DE ENSINO
Nos dias 18 e 19 de fevereiro, você realizará atividades dos componentes
curriculares arte e geografia.
Nessas atividades, você irá identificar as unidades político-administrativas
da Federação Brasileira para compreender a formação das cinco regiões brasileiras
e conhecer um aspecto da cultura popular nordestina.

Aula 1

1.

Responda oralmente as perguntas.
a. Você já observou um mapa do Brasil?
b. Sabe dizer como ele foi organizado?

2.

Vamos fazer um quiz (jogo de perguntas e respostas) para testar seus conhecimentos em
Geografia sobre a organização da Federação Brasileira?
Leia as perguntas e assinale a resposta correta.
a. Quantas Unidades da Federação compõe a Federação Brasileira?
A

28 Unidades da Federação (estados).

B

26 Unidades da Federação (estados) e um Distrito Federal.

b. Em qual Unidade da Federação você mora?
A

São Paulo.

C

Paraná.

B

Santa Catarina.

D

Rio Grande do Sul.

c. Quantas regiões compõem a Federação Brasileira?
A

Oito.

C

Dez.

B

Cinco.

D

Vinte.
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3- Leia o texto a seguir.
Divisão política do Brasil
O nome oficial do Brasil é República Federativa do Brasil e ele é formado por 26
estados e um Distrito Federal, onde fica localizada Brasília, a capital do país. Os estados
(Unidades da Federação) são divididos em municípios. Nosso estado chama-se Paraná e
possui 399 municípios.
O Brasil é reconhecido pela grande extensão territorial. O Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística – IBGE, considerando essa extensão e seus aspectos físicos e
econômicos, dividiu o Brasil em cinco grandes regiões: Norte, Centro-Oeste, Nordeste,
Sudeste e Sul. Essas regiões são agrupamentos das Unidades da Federação (estados).
a. No texto, grife1 de vermelho a informação que apresenta a quantidade de Unidades da
Federação que compõem a Federação Brasileira.
b. No texto, grife de vermelho os nomes das regiões que compõem a Federação Brasileira.
4. Observe o mapa da divisão regional do Brasil.
2

Grife significa fazer um traço com lápis embaixo da palavra, como no exemplo a seguir: a água.
2 Disponível em: https://suportegeografico77.blogspot.com/2016/09/brasil-regioes_13.html. Acesso em 01 de fev. de 2021.
1
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5. A Região Sul do Brasil é a menor das cinco regiões do país. De acordo com o mapa acima,
preencha a tabela com os nomes das Unidades da Federação (estados) que compõem a
região Sul.
Estados

Sigla

Capitais

PR

Curitiba

SC

Florianópolis

RS

Porto Alegre

6. Na tabela acima, vamos colorir de vermelho, o nome da Unidade da Federação (estado) em
que você mora.
7. A região Nordeste apresenta a maior quantidade de estados do Brasil, mas isso não significa
que ela é a maior em extensão territorial.
Observe o mapa da Região Nordeste do Brasil.
3

a.

Você conhece alguma Unidade da Federação (estado) da região nordeste?

b.

Quantas Unidades da Federação compõe a região nordeste?
A

Dez

C

Sete

B

Nove

D

Oito

3 Disponível em: https://br.pinterest.com/pin/560557484863654445/. Acesso em 01 de fev. de 2021.
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Aula 2
1. Você conhece o teatro que é típico da região nordeste do Brasil?
Veja a seguir uma imagem do teatro típico da região nordeste do Brasil.

Disponível em: https://infonet.com.br/noticias/cultura/mamulengo-de-cheiroso-abre-inscricoes-para-curso/. Acesso em 10 de fev.
de 2021.

a. Qual será o nome desse tipo de teatro?
b. Como será que esses bonecos são construídos?
c. Que tipo de materiais são necessários?
Para responder a essas perguntas, assista ao vídeo no YouTube “Mamulengo Fabricação” e
saiba
como
são
feitos
os
bonecos
de
mamulengo.
Acesse
o
site
https://www.youtube.com/watch?v=JmqXyblZkps ou digite no Google o nome do vídeo
“Mamulengo Fabricação”. O vídeo é bem explicativo e tem a duração de 3 minutos e 32
segundos.
2. Após assistir ao vídeo, leia o texto a seguir para saber mais sobre “Teatro de
Mamulengo”.

Teatro de Mamulengos: a brincadeira de fantoches está na história desde a Antiguidade.
Os mamulengos chegaram ao Brasil em dois momentos diferentes. Primeiro, em
Pernambuco, trazido pelos holandeses. Acredita-se que o nome "mamulengo" nasceu da
"mão molenga" ou da brincadeira de molengo". Os bonecos costumam ser feitos de
madeira, metal, papel, palha e barro, entre outros materiais. São vestidos a caráter de
acordo com os personagens, como o chorão, o briguento, o valente e o bondoso. Hoje, os
mamulengos são manuseados por três grupos diferentes: têm os bonecos de varinha, os
que são movimentados por cordas (marionetes) e os de guignol (movimentados pelas mãos
do artista).
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?pagina=espaco%2Fvisualizar_aula&aula
=22639&secao=espaco&request_locale=es
(Adaptado para fins didáticos)

3. Agora, assista a um espetáculo de mamulengos acessando no YouTube “Cultura Popular
- Show de Mamulengos”, disponível no site
https://www.youtube.com/watch?v=XTn0fE9jm-k&t=38s
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