
ARTES – PRÉ 2 
ATIVIDADE 18 – VISITA AO MUSEU / MASP 

 (17/08/2020 à 21/08/2020) 

 

Em tempos de isolamento social, devemos pensar em como viajar apenas com 

nossos meios de comunicação. Essa semana a proposta é vocês visitarem o MASP – 

Museu de Artes de São Paulo. O Museu é um museu privado sem fins lucrativos, fundado 

em 1947 pelo empresário e mecenas Assis Chateaubriand (1892-1968), tornando-se o 

primeiro museu moderno no país.  

Como princípio da Atividade semanal vocês irão entrar virtualmente no Museu, para 

acessar o Museu deverão entrar no link: https://artsandculture.google.com/partner/masp 

 

Após entrarem no link, os alunos que possuem computador deverão clicar no “boneco 

amarelo”, aos que tem celular clicar no mesmo lugar, em caso de o celular não abrir. Vocês 

deverão baixar um aplicativo Google, onde é só clicar no Android ou iOS, dependendo do 

tipo de sistema operacional o celular de vocês obtem.  

Ao entrarem no Museu vocês irão observar inúmeras obras, é só ir navegando com o dedo 

de vocês e vendo as obras, neste museu possuem obras dos mais diversos estilos, sejam 

Sacros ou de Natureza Morta.  

https://artsandculture.google.com/partner/masp


- E como primeira atividade semanal, vocês irão procurar entre as obras, uma das obras 

mais famosas do MASP é uma das “Bailarina de Quatorze Anos” de Edgar Degas, 

produzida em 1880, feita de Bronze policromado e Tecido.  

 

- Essa obra representa uma estudante de dança jovem chamada Marie van Goethem. A 

escultura foi feita originalmente em cera, e somente depois produzida em Bronze. Tendo 

mais de 20 esculturas como essa espalhadas pelo mundo. 

- Como atividade principal dessa semana vocês irão desenhar a Bailarina, mostrando 

principalmente a expressão corporal dela, como o rosto está, e a posição das pernas, não 

se faz necessário pintar, mas caso queiram, podem pintar das mesmas cores da obra.  

- Se tiver alguma dúvida referente as atividades ou sugestão 

mandar no meu WhatssApp particular ou pelo e-mail 

mauricio.wenceloski@gmail.com 
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