ATIVIDADES PARA O 8º ANO
⇝ Jogos
☺ Sociedade colonial (tornar a imagem colorida)
Objetivo: leitura de documento histórico
Tema principal: Costumes da sociedade colonial escravista
Documento: gravura “Uma senhora de algumas posses em sua casa”, de Debret.
Modalidade do jogo: conforme você for acertando as perguntas, a imagem vai ganhando cor.



Para jogar, clique AQUI

 Quando finalizar o jogo, não deixe de clicar no botão “O que eu aprendi”!

☺ Economia canavieira (quebra-cabeça)
Tema principal: Economia canavieira no Brasil Colônia
Documento: gravura “Engenho manual de cana”, de Debret, 1822.
Modalidade de jogo: quebra-cabeça da gravura mediante acerto às perguntas feitas.



Para jogar, clique AQUI

 Esse jogo demora um pouco para carregar...

☺ Cultura africana (jogo de memória com máscaras africanas)
Tema principal: diversidade das culturas africanas
Documentos: máscaras de 16 etnias africanas.
Modalidade de jogo: jogo de memória para formar pares de máscaras – não idênticas – de um mesmo povo
identificando semelhanças culturais entre elas.



Para jogar, clique AQUI

☺ Cultura material indígena (puzzle)
Tema principal: diversidade cultural das populações indígenas brasileiras
Documentos: objetos pertencentes a 7 etnias indígenas do passado e do presente.
Modalidade: quebra-cabeças de objetos.

 Para jogar, clique AQUI
⤿ Fonte dos 4 jogos acima: Blog Ensinar História

⇝ Filme
 12 Anos de Escravidão (disponível na Netflix)
⤿ A história do filme: Em 1841, Solomon Northup é um negro livre, que vive em paz ao lado da esposa e
filhos. Um dia, após aceitar um trabalho que o leva a outra cidade, ele é sequestrado e acorrentado. Vendido
como se fosse um escravo, Solomon precisa superar humilhações físicas e emocionais para sobreviver. Ao
longo de doze anos, ele passa por dois senhores, Ford e Edwin Epps, que, cada um à sua maneira, exploram
seus serviços.

⇝ Museus Virtuais
 Museu Nacional de Antropologia do México - México
Maior estrela da Cidade do México, o Museu Nacional de Antropologia é uma das mais populares atrações
da cidade. A fama não é à toa. O museu tem um acervo realmente espetacular e único. Certamente é visita
obrigatória e prioritária para quem estiver na cidade, mas você poderá também conhecer o acervo
virtualmente. Os maiores destaques do museu estão na sala dos povos mexicas (como os mexicanos se
referem aos astecas). É nesta grande ala da exposição que se encontra a Pedra do Sol, mais popularmente
conhecida como Calendário Asteca. Outro ponto de destaque são as grandiosas esculturas que representam
os deuses de Teotihuacán. No site do museu é possível ver detalhes do acervo e no Google Arts & Culture
você consegue caminhar por entre os maravilhosos corredores.

 Para ir até o site do museu, clique AQUI

 O museu virtual está disponível em inglês e espanhol.

 Pinacoteca – São Paulo, Brasil
Um dos mais belos museus da cidade de São Paulo, a Pinacoteca é um deleite para os olhos. O antigo
prédio Liceu de Artes e Ofícios, projetado no final do século XIX, já seria o suficiente para merecer o passeio
virtual. No entanto, a Pinacoteca vai bem além e apresenta um belíssimo acervo, que começou com apenas
26 quadros e hoje conta com mais de 9.000 obras de arte. O destaque é a coleção de artistas nacionais,
especialmente dos séculos XIX e XX, entre eles: Benedito Calixto, Pedro Alexandrino, Victor Meirelles, Eliseu
Visconti, José Ferraz de Almeida Junior e Anita Malfatti. Você poderá conferir detalhes de diversas obras
online e também visitar os corredores do museu através do Google Arts & Culture, com destaque para a
obra Mestiço, de Candido Portinari.

 Para ir até o site do museu, clique AQUI
 Musée du Louvre – Paris, França
O Museu do Louvre faz parte da lista de desejos de muitos viajantes e ele é mesmo sensacional! Apesar
das longas filas que são comuns e da corrida incansável para chegar à Monalisa, o Louvre deve e merece ser
visitado com calma. Aproveite então o passeio virtual para curtir detalhes das obras (algumas delas em alta
resolução e riqueza de detalhes) e corredores sem as dezenas de pessoas fazendo selfie ao seu lado. A parte
chata da visita virtual ao Louvre é precisar instalar o Flash (para quem ainda não tem disponível no
computador). O Louvre não está entre os melhores sites de museus virtuais, mas certamente está entre os
melhores museus do mundo. Não perca a visita!
 Para ir até o site do museu, clique AQUI  O museu virtual está disponível em francês, inglês, espanhol e
outras línguas.

 Metropolitan Museum of Art – Nova York, Estados Unidos
O Metropolitan é um dos maiores e mais completos museus da cidade de Nova York. Queridinho entre
os turistas e visita quase certeira para quem vai pela primeira vez à cidade, o MET vale horas de passeio
pessoalmente – e online. No site do museu há vídeos disponíveis que mostram o Metropolitan em 360º, com
direito a ótima trilha sonora. Nos vídeos, é possível comandar a direção e assim olhar o museu pelo ângulo
que você desejar. Além dos vídeos em 360º, o site do MET oferece também diversos vídeos, textos e fotos
sobre a história das obras disponíveis no museu, os bastidores do lugar e detalhes das exposições. Pelo mapa
do museu disponível no site é possível saber mais sobre cada sala do MET.
Outra maneira de ver o Metropolitan de NY é pela página do Google Arts & Culture, que oferece visita
virtual de diversas sessões do museu em 360º, como se fosse um Google Street View de arte.

 Para ir até o site do museu, clique AQUI

 O museu virtual está disponível em inglês.

 Casa de Anne Frank – Amsterdam, Países Baixos
O Museu Casa de Anne Frank, localizado em Amsterdam, conta a história da menina de origem judia que
se refugiou com a família na casa de vizinhos que os protegeram durante a invasão nazista aos Países Baixos,
em 1942. Virtualmente é possível assistir a diversos vídeos sobre a vida e o diário de Anne Frank, visitar
a sala onde ela e a família ficaram escondidas por mais de dois anos durante a Segunda Guerra Mundial e
também a casa onde moravam antes da grande guerra. Quem tiver disponível óculos de realidade virtual
poderá usá-los em uma sessão especial. O museu também pode ser visto no Google Arts & Culture (e aqui
você pode traduzir para o português com o Google). Aliás, há uma  ↷galeria especial toda em português!

 Para ir até o site do museu, clique

 O museu virtual está disponível em inglês, espanhol,

AQUI

holandês e alemão.

 Instituto Inhotim – Minas Gerais, Brasil
Localizado em Brumadinho a 60 quilômetros de Belo Horizonte, capital do Estado de Minas Gerais, a
terceira maior região metropolitana do Brasil. Com uma área de 140 hectares de visitação composta por
floresta e jardim botânico, o Inhotim possui uma coleção de arte internacionalmente reconhecida. Além das
galerias dedicadas a exposições individuais de artistas e das obras externas permanentes, as galerias Fonte,
Lago, Mata, Praça e Galpão recebem exposições temporárias de obras que integram a coleção de arte
contemporânea que, atualmente, conta com mais de 700 trabalhos de cerca 200 artistas de diferentes países
do mundo.
Clicando em Museum View, você fará um passeio virtual pelo Inhotim vendo as obras de arte em seu
próprio ambiente.
 Para ir até o site do museu, clique AQUI

⤿ Fonte (adaptada): Melhores Destinos – Museus Virtuais

