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PATRIMÔNIO CULTURAL

Patrimônio cultural é tudo aquilo que tem importância para contar a história 
e manter a identidade de país ou uma comunidade, como a arquitetura, as 
manifestações populares, as artes, a culinária, as paisagens, entre outros. 
A valorização do patrimônio cultural é a valorização da própria identidade 
e memória da sociedade.

“Transmitido como uma herança – ou legado – o Patrimônio 
Cultural remete à riqueza simbólica e tecnológica desenvolvida 
pelas sociedades. Ele diz respeito aos conjuntos de conhecimentos 
e realizações de uma comunidade, acumulados ao longo de sua 
história, que lhe conferem os traços de sua identidade. A partir do 
patrimônio, nos tornamos únicos.” - Ministério do Turismo, Brasil.

Esta sequência didática trabalha o conceito de Patrimônio Histórico e 
Cultural com o objetivo de incentivar as/os estudantes a refletirem sobre 
a importância de edificações e locais históricos para a preservação da 
identidade e da memória de um povo, partindo do local em que vivem. 
Para isso, a metodologia utilizada propõe um ciclo de reflexão que inicia 
com o conceito de patrimônio pessoal para então propor a assimilação 
do significado do patrimônio cultural, e então retornar de forma lúdica 
para as memórias pessoais. A sequência tem o potencial de estabelecer 
relações entre passado, presente e futuro, além de reforçar laços que 
unem as/os estudantes à cultura do local em que vivem, reconhecendo 
a contribuição de diferentes povos para a formação da identidade 
brasileira. O conhecimento da sua história e da memória local prepara as/
os estudantes para o exercício da cidadania.

APRESENTAÇÃO

“Conhecer a história da cidade e seu processo constitutivo é saber que 
cada indivíduo faz parte deste processo como ser ativo. É o caminho 
para a criação de uma identidade, primeiramente para com o seu 
local, depois regional e finalmente atingir a identidade nacional. 
Mas antes, a preservação do Patrimônio Cultural e a Educação 
Patrimonial são formas de interpretações conjugadas entre várias 
disciplinas e que envolvem uma série de atores sociais e políticos. 
Para o aluno, pode ser a oportunidade de um entendimento distinto 
do mundo que o cerca, além da possibilidade de criação de laços 
íntimos com o espaço, na tentativa de se evitar a depredação de 
bens e locais públicos, bem como pensar a importância destes 
para a paisagem urbana e o espaço comum de convivência.“ 
- SBERNI et al.

Descrição |  Premissas 3
Habil idades BNCC  4
Passo a passo   5
Materiais Extra   8
Conceitos    9
Referências   10



3

PATRIMÔNIO CULTURAL

A. BNCC
A Prática Pedagógica é adequada para turmas do 2º ao 5º ano no âmbito 
do Componente Artes, correspondendo ao desenvolvimento das habilida-
des EF15AR25 e EF15AR04. No currículo do 3º ano, ela pode integrar de 
forma interdisciplinar habilidades de Artes, História (EF03HI04, EF03HI05 
e EF03HI06) e Geografia (EF03GE02), conforme a tabela da página 4.

B. INTERDISCIPLINARIEDADE
A sequência didática articula os componentes Artes, História e Geografia. 
Além disso, engloba de forma ampla diversas habilidades de Língua Por-
tuguesa necessárias ao registro de informações e produção de poemas.

C. FLEXIBILIDADE
A atividade pode ser desenvolvida de forma presencial ou remota. A coleta 
de informações pode ser feita por meio de saída de campo, pesquisa na 
internet, em livros e em periódicos. A apresentação dos resultados pode 
ser realizada oralmente ou em forma escrita. A produção do cartão postal 
pode ser feita com diferentes materiais e técnicas, conforme estiver sendo 
trabalhado pela turma. Para que as/os estudantes tenham a oportunidade 
de conhecer melhor os elementos que formam a cultura local, a abran-
gência territorial da atividade deve ser feita preferencialmente em nível 
municipal, regional estadual, nessa ordem. Alternativamente, a atividade 
pode abranger a escala nacional. A sequência de atividades pode ser rea-
lizada em uma série de aulas ou então se estender ao longo do semestre/
ano, contando com apresentação para o restante da comunidade escolar 
e vizinhança. Também pode dar origem à exposições nos locais históricos 
estudados, e os produtos finais (ilustradões e cartões postais) podem ser 
usados como material para projetos de valorização do patrimônio cultural.

D. DIMENSÃO LÚDICA
Dinâmicas de conversa em sala de aula; saída de campo; atividade de de-
senho; confecção de cartão postal; sensibilização para a arte; apresentação 
oral de trabalhos; exploração sensorial.

E. COERÊNCIA
A Prática Pedagógica está relacionada ao conceito de Patrimônio na escala 
territorial, adicionando as dimensões de materialidade das construções e 
de leis e políticas públicas de proteção e promoção do patrimônio. A se-
quência didática promove a valorização da Arquitetura e do Urbanismo a 
partir da reflexão sobre a importância histórica e cultural do patrimônio 
edificado para a preservação da memória coletiva de um povo. O reconhe-
cimento da contribuição de diferentes povos para a formação do Patrimô-
nio Histórico e Cultural brasileiro estimula a valorização da diversidade, 
trabalhada dentro do conceito de cidadania.

DESCRIÇÃO |  PREMISSAS
Considere as necessidades de adaptação de cada 
aluno: 
• Ao invés de explorar aspectos visuais, por exem-
plo, pode ser necessário explorar outros sentidos, 
como o tato (por meio de texturas e relevos) e a au-
dição (por meio de descrição de imagens).
• Para alunos que por algum motivo não possam 
participar da saída com a turma, sugerir que visite 
com a família ou que faça uma visita virtual ao local.
• Sempre que possível, as adaptações devem ser 
realizadas em parceria com uma psicopedagoga.
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COMPONENTE ANO / FAIXA UNIDADE 
TEMÁTICA

Arte
 integradas1º

2º
3º
4º
5º

3º

ARTES

HISTÓRIA

OBJETO DE 
CONHECIMENTO

Patrimônio 
cultural

HABILIDADE

(EF15AR25) Conhecer e valorizar o patrimônio cultural, material e imaterial, de 
culturas diversas, em especial a brasileira, incluindo-se suas matrizes indígenas, 

africanas e europeias, de diferentes épocas, favorecendo a construção de 
vocabulário e repertório relativos às diferentes linguagens artísticas.

Materialidades

Os patrimônios 
históricos e 
culturais da 

cidade e/ou do 
município em 

que vive

A produção 
dos marcos 

da memória: 
formação 

cultural da 
população

A cidade e 
o campo: 

aproximações 
e diferenças

O sujeito e 
seu lugar no 

mundo
GEOGRAFIA

Artes
visuais

As pessoas 
e os grupos 

que compõem 
a cidade e o 
município

O lugar em 
que vive

(EF15AR04) Experimentar diferentes formas de expressão artística (desenho, 
pintura, colagem, quadrinhos, dobradura, escultura, modelagem, instalação, 

vídeo, fotografia etc.), fazendo uso sustentável de materiais, instrumentos, 
recursos e técnicas convencionais e não convencionais.

(EF03HI04) Identificar os patrimônios históricos e culturais de sua cidade ou 
região e discutir as razões culturais, sociais e políticas para que assim sejam 

considerados.

(EF03HI05) Identificar os marcos históricos do lugar em que vive e 
compreender seus significados.

(EF03HI06) Identificar os registros de memória na cidade (nomes de ruas, 
monumentos, edifícios etc.), discutindo os critérios que explicam a escolha 

desses nomes.

(EF03GE02) Identificar, em seus lugares de vivência, marcas de contribuição 
cultural e econômica de grupos de diferentes origens.



Os principais conceitos 
trabalhados na sequência 
didática são explicados na 

página 9.
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Para dar início à sequência didática e sensibilizar os alunos para os conceitos que 
serão trabalhados, são propostas as seguintes atividades:

A professora estimula as/os estudantes a refletirem sobre itens que guardam 
memórias da família e os ajudam a relembrar o que já passou. Para isso, ela pode 
mostrar exemplos como fotografias, objetos e cartões postais. Em seguida, ela explica 
que esses itens são patrimônios pessoais. “Alguém tem um patrimônio pessoal? Por 
que ele é importante?” 

A professora estabelece uma correlação entre o patrimônio pessoal e o patrimônio 
cultural: enquanto o primeiro guarda as memórias pessoais e familiares, o segundo 
guarda as memórias coletivas e preserva a identidade de um povo.

No quadro, ela mostra fotografias (impressas ou projetadas) com exemplos de 
patrimônios culturais de todos os tipos, incentivando as/os estudantes a identificarem-
nas e anotando os nomes. Quando todas as imagens forem identificadas, a professora 
estabelece a diferenciação entre patrimônio material e patrimônio imaterial.

A professora pergunta às/aos estudantes: “conhecem outros exemplos 
de patrimônio cultural brasileiro? De que tipo é?”  Ela anota os nomes e 
os tipos na lousa. Nesse ponto, ainda usando os exemplos, é importante 
explicar a contribuição de diferentes povos para a formação do patrimônio 
cultural brasileiro e estimular as/os estudantes a identificarem as marcas da 
contribuição cultural de grupos de diferentes origens (indígena, africana, 
asiática, europeia, etc) nos exemplos.

Para finalizar a atividade, a professora explica que nas próximas aulas 
a turma continuará trabalhando com o conceito de Patrimônio. Para 
despertar a curiosidade das/dos alunos, ela pede que vão pensando em 
edificações e lugares construídos (como praças, parques, largos, ruas, 
centro histórico) que são ou que poderiam ser considerados patrimônios 
culturais históricos materiais na cidade ou na região. “Quais edificações 
ou lugares construídos têm importância para a cultura e história da nossa 
cidade e região?” 

Aplicação avançada: explicar o que é e qual é a importância do 
tombamento para a preservação do patrimônio.

PASSO A PASSO

aula 1:  reconhecer,  relembrar,  identif icar  00h50

11  SENSIBILIZAÇÃO
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A etapa de investigação pode ser realizada de diferentes maneiras, tanto 
exclusivamente na sala de aula quanto com uma de saída de campo. Em-
bora a investigação possa ser realizada integralmente com pesquisa em 
websites, jornais e livros, sempre que possível é interessante proporcionar 
que as/os estudantes iniciem a etapa com a realização de um passeio es-
colar para que conheçam e vivenciem lugares e edificações históricas da 
sua própria cidade ou região.

Caso seja feita a saída de campo, os alunos podem escolher edificações e 
lugares que visitaram para realizar a investigação. Caso não seja possível 
realizar a saída de campo, a professora deve preparar uma lista de exem-
plares do patrimônio cultural do município e região para os alunos traba-
lharem. É claro que elas/eles podem propor outros!

As/os estudantes formam duplas ou trios para pesquisar sobre uma edi-
ficação ou um espaço público (praça, parque, largo, etc) da sua cidade ou 
região que tenha importância cultural histórica. Priorizar patrimônios cul-
turais inventariados ou tombados caso haja na cidade ou região. Caso a 
turma realize o passeio, incluir os locais visitados na lista de itens a serem 
pesquisados. Evitar que os itens se repitam em diferentes grupos, para 
que haja mais diversidade.

A professora deve entregar uma lista de questões para as/os estudantes 
responderem sobre a edificação ou espaço público. Lembrete: é possível 
que as/os estudantes não encontrem todas as informações!

PASSO A PASSO

aula 2-3:  investigar,  conhecer  00h50
em caso de saída de campo, adicionar um turno

22 INVESTIGAÇÃO
1 Nome
  Por que o edifício/lugar tem esse nome?
2 Localização
  Onde foi construído?
  Por quê?
3 Data de construção
  Quando foi construído?
4 Contexto Histórico
  O que estava acontecendo na cidade/região naquela época?
  Quem construiu?
5 Materialidade
  Quais materiais foram usados na construção? De onde vêm?
  Quais técnicas foram usadas na construção? De onde elas são?
6 Uso ou atividade
  Para que uso servia e para que uso serve agora?
  Caso o uso tenha mudado, explorar o porquê.
  Caso esteja sem uso, propor um (escola, museu, etc).
7 Importância
  Por que é importante para a nossa memória e identidade?
8 Tombamento - Aplicação Avançada
  É um patrimônio tombado?
  Se for tombado, identificar: ano, nível (municipal, estadual, 
  nacional) e o motivo.
  Caso o patrimônio não seja tombado, justificar um possível
  tombamento.
9 Entrevista - Aplicação Avançada
  Entrevistar alguém que conheça a obra para tirar dúvidas e
  conhecer as histórias da edificação ou espaço público.
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A professora pede que cada estudante crie uma representação em técnica 
livre (desenho, colagem) da edificação ou do espaço público que investi-
gou em uma folha formato A4 (folha de ofício). Quando estiverem prontos, 
os desenhos devem ser fotografados, escaneados ou copiados para serem 
reproduzidos folha de papel duro / de alta gramatura em formato A6 (igual 
a quatro desenhos por folha A4 ou ofício). Isso pode ser feito pela professo-
ra ou pelos próprios estudantes, se for o caso. Ao final, cada estudante deve 
ter o desenho original em formato maior e quatro reproduções menores, 
que se tornarão os cartões postais.

Adaptação: se não for possível reproduzir os desenhos, as/os estu-
dantes podem desenhar diretamente em folhas A6, é só dividir uma 
folha A4 em quatro partes iguais, como no diagrama ao lado.

A professora demonstra na lousa como completar o verso dos cartões pos-
tais em formato A6. Os alunos completam o outro lado das folhas com os 
elementos de um cartão postal: nome da edificação ou espaço público, 
autoria do desenho, espaço para selo e espaço para endereço.

Aplicação avançada: as/os estudantes podem redigir um pequeno 
poema sobre a obra para escrever como mensagem nos cartões.

Quando os cartões postais estiverem prontos, a professora propõe um 
jogo: cada estudante terá que completar o verso do cartão postal para en-
viar para uma/um colega de turma. Para garantir que todos recebam um 

PASSO A PASSO

aula 4:  elaborar,  criar   00h50

33 CRIAÇÃO

cartão, a professora pode determinar a lógica de entrega, por exemplo: 
para a próxima criança da lista de chamada, para quem estiver sentado ao 
lado, etc. O importante é que todas as crianças dêem e recebam um cartão 
postal, que se tornará um patrimônio pessoal cheio de lembranças.

Adaptação: cada criança pode enviar um cartão postal para uma 
pessoa de sua família de quem gosta muito. Caso não seja possível 
enviar os cartões pelo correio, as/os estudantes podem entregar pes-
soalmente ou pedir para outra pessoa entregar. Os cartões postais 
vão se transformar em patrimônios pessoais de quem receber!

A6A4 / OFÍCIO
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A professora organiza uma exposição com os alunos para apresentarem o 
trabalho sobre patrimônio. A exposição pode ser realizada em um corredor 
ou na entrada da escola, para que funcionários, professores e estudantes 
de outras turmas também possam conhecer mais sobre as edificações e os 
espaços públicos que formam o patrimônio cultural da cidade e da região. 
Alternativamente, a exposição pode ser feita na sala de aula ou online, em 
caso de situação de ensino remoto, ou em uma das edificações estudadas.

Os desenhos, as fichas passadas a limpo e os poemas, se for o caso, são 
fixados na parede ou em um painel. No lançamento da exposição, as/os es-
tudantes apresentam as obras que pesquisaram e os seus desenhos para 
estudantes de outras turmas. Como agradecimento pela participação, as/
os estudantes que assistirem as apresentações serão presenteados com 
um cartão postal produzido pela turma. 

1. Apresentação com fotografias de exem-
plares de patrimônios culturais brasileiros: 
material/imaterial, arquitetônico/artístico/
natural. Pode ser feita com projetor de sli-
des ou com fotografias impressas. O ma-
terial pode ser preparado com base em 
livros didáticos, revistas, jornais ou sites 
como o do IPHAN.

Importante: diversificar a origem dos pa-
trimônios, contemplando de forma igua-
litária contribuições de povos indígenas, 
africanos, europeus, etc, para a formação 
cultural brasileira.

2. Folha pautada para texto para escrever 
relatório.

3. Folha A4 (ofício) para desenho da edifi-
cação ou espaço público pesquisado.

4. Folha A4 (ofício) de alta gramatura (a 
partir de 120g/m²) para confecção de 4 
cartões postais A6.

5. Materiais para desenho e/ou colagem.

6. Barbante, fita adesesiva, tachinhas, etc, 
para montar a exposição dos trabalhos.

PASSO A PASSO MATERIAIS EXTRA

aula 5:  descrever,  explicar   00h50

44 APRESENTAÇÃO

Em todo o Brasil há cidades com centros históricos que contam 

com vasto número de exemplares que podem ser visitados de 

forma segura em um período compatível com um passeio escolar. 

Além de explorar o espaço público, é possível aproveitar o passeio 

para conhecer um centro cultural, museu ou outra edificação 

pública relevante que desperte a curiosidade das/dos estudantes. 

Além disso, há percursos turísticos e educativos já definidos que 

podem ser utilizados como base para a atividade, como o percurso 

de ônibus “Territórios Negros”, em Porto Alegre/RS.
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CONCEITOS
PATRIMÔNIO PESSOAL

Itens que guardamos por causa das memórias 

dos momentos ou das pessoas, para registrar 

nossa história de vida ou a história da nossa 

família. Exemplos: fotos de festas de aniversá-

rio e de natal, cartas, lembrancinhas, etc.

PATRIMÔNIO IMATERIAL
Elementos abstratos como hábitos, rituais, 

técnicas, saberes, modos de fazer, formas de 

expressão, celebrações, festas e danças popu-

lares, lendas, músicas, costumes e outras tradi-

ções. Exemplos: roda de capoeira, procissões, 

arte kusiwa de pintura corporal (AP), acarajé 

(BA), frevo (PE), doces de pelotas (RS).

PATRIMÔNIO CULTURAL
Bens materiais ou imateriais que formam a 

identidade de um povo e ajudam a contar a 

sua história. O Patrimônio cultural pode ser de 

dois tipos: material ou imaterial.

PATRIMÔNIO MATERIAL
Elementos concretos como objetos artísticos, 

vestimentas, obras de arte, edificações, sítios 

arqueológicos, etc. Podem ser categorizados 

como patrimônio histórico, artístico e natural. 

Exemplos: estátua do Cristo Redentor (RJ), 

inscrições rupestres do Parque Nacional da Serra 

da Capivara (PI), altar de ouro do Mosteiro de 

São Bento (PE), paisagem do Rio de Janeiro (RJ), 

conjunto arquitetônico de Brasília (DF).

PATRIMÔNIO HISTÓRICO
Bens que possuem importância na trajetória 

de uma cultura ou de um país. Podem ser 

ruínas, edifícios e monumentos. Exemplos: 

Ruínas de São Miguel das Missões (RS), Brasí-

lia (DF), Centro Histórico de Olinda (PE).

TOMBAMENTO
O tombamento é o instrumento de reconheci-

mento e proteção do patrimônio cultural mais 

conhecido, e pode ser feito pela administração 

federal, estadual e municipal. Os bens tomba-

dos estão sujeitos à fiscalização realizada pelo 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional - IPHAN.

Mais importante do que saber usar os termos, é reconhecer o significado. 
O objetivo da sequência didática não é oferecer aos alunos uma definição 
precisa a ser memorizada mas, sim, dar ferramentas para valorizar a diver-
sidade de saberes e culturas.



PARQUE NACIONAL DA SERRA DA CAPIVARA (PI)
Patrimônio Cultural Material: arqueológico,
etnográfico e paisagístico

CATEDRAL METROPOLITANA (DF)
Patrimônio Cultural Material: belas artes

RUÍNAS DE SÃO MIGUEL DAS MISSÕES (RS)
Patrimônio Cultural Material: belas artes

MERCADO VER O PESO E ENTORNO (PA)

Patrimônio Cultural Material: arqueológico,

etnográfico e paisagístico, histórico, belas artes

OFÍCIO DAS PANELEIRAS DE GOIABEIRAS (ES)
Patrimônio Cultural Imaterial

FREVO (PE)Patrimônio Cultural Imaterial

BRASIL. Ministério do Turismo. Patrimônio Cultural. Disponível em: http://cultura.gov.br/patrimonio-

cultural/

BRASIL. Ministério do Turismo. Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). 

Patrimônio Cultural. Disponível em: http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/218.

SBERNI JR., J.; SARAIVA, F.; MARTINO, V. Conhecer para pertencer: o patrimônio cultural como 
caminho para uma maior percepção da história para 2º série do primeiro ciclo. 2014. Disponível 

em: https://www.unesp.br/prograd/PDFNE2004/artigos/eixo9/conhecerparapertencer.pdf.

BRASIL. Ministério do Turismo. Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). Mapa do 

Patrimônio Cultural no Brasil. Disponível em: https://sicg.iphan.gov.br/sicg/pesquisarBem.

10

PATRIMÔNIO CULTURAL

REFERÊNCIAS


