
ESCOLA SEM MUROS

Em casa também se aprende

ARTE

1º. Ano 

Ensino Médio



HABILIDADE DESENVOLVIDA:

Conhecer 
espaços expositivos, modos de 
expor, mostras, espaços para 
concertos, espaços alternativos, 
festivais e salões de arte da 
cidade e do estado.



Uma pinacoteca é uma galeria ou um museu de pintura. O 

termo deriva do vocábulo latino pinacothēca, mas com origem 

etimológica mais remota na língua grega. A pinacoteca, por 

conseguinte, é um espaço destinado à exposição de obras 

artísticas de carácter pictórico. Também pode incluir outro tipo 

de obras, como esculturas, embora a maior parte da coleção 

deva corresponder às pinturas. Por extensão, conhece-se como 

pinacoteca qualquer coleção de pinturas. Neste sentido, um 

museu generalista ou histórico pode contar com a sua própria 

pinacoteca apesar de não se especializar nas coleções pictóricas.
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https://conceito.de/pinacoteca

https://conceito.de/pinacoteca


Pinacoteca Anderson Fabiano

A Pinacoteca contém pinturas, desenhos e 
esculturas representativos da produção 
artística regional. Possui mais de 300 obras 
catalogadas incluindo quatro quadros de 
Clodomiro Amazonas, três de Georgina de 
Albuquerque e uma escultura de Francisco 
Leopoldo e Silva. 

Conta com monitoria para grupos mediante 

agendamento pelo telefone (12) 3621-6044

Localização: Avenida Thomé Portes Del Rey, nº 925,  

Jardim Ana Emília, Taubaté – SP / CEP 12070-610

Funcionamento: De terça a sexta-feira, das 8h às 

12h e das 13h às 17h; sábado e domingo, das 9h às 

12h. Entrada gratuita.
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Atividades
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Pesquise pela internet quem foi o 
artista Anderson Fabiano, que dá 
nome à Pinacoteca de Taubaté.

Pesquise pela internet três museus 
no estado de São Paulo que tenham 
pinacotecas virtuais.

Navegue em uma destas pinacotecas 
virtuais e descreva a sua experiência. 
Conte que tipo de obras encontrou e o 
que mais chamou a sua atenção.
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Nos últimos anos, 

foi sendo desenvolvido 

um novo conceito: 

a PINACOTECA 

VIRTUAL. 

Trata-se de um espaço, 

disponível através da 

Internet, que apresenta 

digitalizações de 

pinturas. Deste modo, é 

possível visitar 

virtualmente coleções 

pictóricas, visualizando 

as obras com grande 

detalhe.



http://bit.ly/2X9RQ9U

