
ARTE - 7º ano 

 

Aula 25 – Dia: 23/11 

 

A arte bizantina 

 

A arte bizantina é uma arte de caráter religioso que foi produzida no 

Império Bizantino em 395 d.C. Essa arte, em função de sua 

localização geográfica, incorporou características do oriente como 

Ásia Menor e Síria, além de influências greco-romanas. A arte 

bizantina se destacou na pintura, na escultura, mas foi o mosaico e 

a arquitetura que se destacaram de forma mais expressiva. Ao 

contrário do que parece, ela não tinha apenas finalidade decorativa, 

mas também possuiu um objetivo didático e educativo ao orientar os 

fiéis, especialmente os analfabetos, no entendimento das 

passagens bíblicas por meio de reproduções da vida de Cristo. 
 

Mosaico 

O Mosaico foi uma forma de expressão artística importante no Império Bizantino, principalmente 
durante seu apogeu, no reinado de justiniano, consistindo na formação de uma figura com pequenos 
pedaços de pedras colocadas sobre o cimento fresco de uma parede. A arte do mosaico serviu para 
retratar o Imperador ou a imperatriz, destacando-se ainda a figura dos profetas. 

Referências: https://www.infoescola.com/artes/arte-bizantina https://brasilescola.uol.com.br/historiag/arte-bizantina.htm 

________________________________________________________________________ 

ATIVIDADE: 

➢ Elabore um MOSAICO a partir de uma das imagens abaixo ou a partir de outro tema da sua 

escolha. 

➢ A técnica utilizada será a de RECORTE e COLAGEM. Você pode recortar pequenos 

pedacinhos de papel colorido e colar em uma folha em branco. Caso não possua papel 

colorido ou revistas para recorte, você pode colorir uma folha em branco com o material que 

tiver e recortar depois. 

 Segue um vídeo para te inspirar: https://www.youtube.com/watch?v=6Z_za5BdD-U 

 

________________________________________________________________________ 

ATENÇÃO: Esta é uma Atividade Avaliativa de proficiência e deve ser enviada até o 

dia 30/11. (Valendo a 3ª nota deste 3º Trimestre). 

Depois de finalizada, ela deverá ser enviada por e-mail para a professora de Arte da Turma: 

Prof. Aniger: artes.profaniger@gmail.com 

Qualquer dúvida, me chamem pelo WhatsApp: 61 991541850 

https://www.infoescola.com/artes/arte-bizantina
https://brasilescola.uol.com.br/historiag/arte-bizantina.htm
https://www.youtube.com/watch?v=6Z_za5BdD-U
mailto:artes.profaniger@gmail.com
mailto:artes.profaniger@gmail.com
mailto:artes.profaniger@gmail.com

