
 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MIDOLLA 

Nome do aluno: Data: 08/04/2021 Semana: 

05/04 a 09/04 Professor: Elaine Turma: 2º Ano A/B 

Componentes Curriculares: Arte 
Entregar: Diariamente via WhatsApp do 

professor 

 

ATIVIDADE 

 

ARTE (BNCC - EF15AR05) 

 

Gentileza nas ruas 

 

Vamos dar continuidade na Unidade 1 do nosso livro, com as páginas 12 e 13: 

 

 

Assista ao vídeo indicado a seguir para conhecer um pouco mais sobre o artista: 

FAÇA SÓ UM 

ESBOÇO* NO 

LIVRO, QUE SERÁ 

APROFUNDADO 

NO CADERNO DE 

DESENHO. 



 

 

 

 

Conheça a história do empresário que largou tudo para pregar a gentileza 

 

O poeta Gentileza é uma figura emblemática da cidade do Rio de Janeiro que criava poesias para difundir 

nas ruas o sentimento de amor e de gentileza entre as pessoas. Quando a prefeitura decidiu apagar os textos 

de Gentileza pintados no Viaduto do Caju, houve grande mobilização pública. Essa mobilização garantiu que 

suas 55 pinturas/escritos fossem restaurados e tombados como patrimônio cultural da cidade, por seu valor 

artístico documental. 

Gonzaguinha homenageou o poeta com uma canção quando Gentileza ainda vivia. A música criada por 

Marisa Monte trata do momento em que a obra do poeta foi apagada. Após a obra de Gentileza ter sido 

tombada como patrimônio cultural da cidade, no ano 2000, a escola de samba Acadêmicos do Grande Rio o 

elegeu tema de um samba enredo e dedicou a ele seu desfile de Carnaval de 2001. 

Vamos fazer a apreciação musical dessas canções e assim interagir com a música popular brasileira 

contemporânea? 

Gonzaguinha - Gentileza 

Marisa Monte - Gentileza 

Acadêmicos do Grande Rio 2001 - O Profeta do Fogo 

 

Atividade 

 

Faça, neste espaço indicado da página 

13, um esboço inicial do que se pede, o 

“desenho” da sua mensagem. 

Pense que como se trata de uma 

mensagem desenhada você deve pensar 

em elementos do desenho, tais como o 

desenho especial que dará às letras, as 

cores e formas que usará. 

Depois de esboçar sua ideia, no 

caderno de desenho execute-a de forma 

mais elaborada, ampliando-a de 

tamanho e finalizando com toda a beleza de detalhes que sua criação merece. 

* esboço:  

1. conjunto dos traços iniciais, ger. provisórios, de um desenho, de uma obra de arte. 

2. qualquer trabalho ou obra em estado inicial, apenas delineada ou esboçada. 

https://globoplay.globo.com/v/3048047/
Gonzaguinha%20-%20Gentileza
https://www.youtube.com/watch?v=t9KRqEjsrjY
https://www.youtube.com/watch?v=4TLYJNX8kVU

