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Pinturas Egípcias

Vamos começar por aqui?
Realize a autoavaliação:

Clique aqui

Hieróglifos

Lei da Frontalidade

Retratos
do Egito

Uma mensagem

Estudar as principais
características da pintura
egípcia.

A escrita egípcia
Criar uma espécie de alfabeto e
escrever uma mensagem, assim
como faziam os escribas egípcios.

Agora, acompanhe os
passos 1 a 4 para realizar o
desafio final!
Clique aqui

Clique aqui

Dançar experimentando
diferentes posturas
corporais.

Onde estão os tesouros?

O conhecimento é tesouro!

Anna Boghiguian

Os escribas

Tunga

O papiro
Criando o nosso
material

Porta, mesa e roda!

Clique aqui

Reconhecer a importância
dos escribas egípcios e da
invenção do papiro.

Asterix e Obelix
Clique aqui

Descobrir que, no acervo de grandes museus,
há obras que foram retiradas, muitas vezes
indevidamente, de seus países de origem.
Conhecer arte contemporânea.
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