
Arte Sacra – IDTEO - 2013 

Programa de aula: 

Altar: reformular, simplificar 

Apresentacao curso Unisal: O espaço destinado ao 
culto: interessante, básico 

Apresentação 1: ruim 

A Liturgia na Era dos Mártires 
Séculos II e III: interessante, mas precisa ser 
trabalhado bem 

A VIDA LITÚRGICO-SACRAMENTAL DA IGREJA EM 
SUA EVOLUÇÃO HISTÓRICA :O CULTO NA ÉPOCA 
DO NT: precisa ser bem trabalhado, mas é 
interessante. 

Ambaro: ambao: interessante 

Apresentação Cesli Palavra: “A Mesa da Palavra e 
a Mesa do Pão na Celebração da Eucaristia”: 
interesante Palavra e Eucaristia MESA 

Apresentação para pateo do colégio: A EvoluçãO 
do Espaço de Culto Cristão: bom rerquer estudo 

Pentecostes: bom simples básico pratico 

Aula Liturgia1: COMO SE CELEBRA: OS CANTOS: 
não sei se cabe no programa 

Aula Liturgia 1 QUEM CELEBRA, A ASSEMBLÉIA 
LITÚRGICA, SUJEITO INTEGRAL DA CELEBRAÇÃO: 
valisoso como são os padres. 



Aula Liturgia 1 ONDE E QUANDO SE CELEBRA. 
ESPAÇOS E TEMPOS DE CELEBRAÇÃO: não sei se 
cabe, mas é interessante 

Constituição Apostólica  
“Laudis Canticum”: não sei se cabe 

Introdução Liturgia 2Sacrosanctum Concilium: 
não sei... 

Liturgia 1: HISTÓRIA DA LITURGIA: ótimo 
vermelho (tirar) verde manter e refazer 

Apresentação sobre o altar: interessante, precisa 
ser trabalhada 

Apresentação Unisal 2 : Leituras da Missa 
Lecionario/Evangeliario, rever 

Carta do Papa aos artistas: será 

Evolução do espaço: magnífico tenho que usar 

O lugar da Assembléia: muito bom, usar 

Programa iconográfico de uma igreja católica, 
ilustrações: ótimo, usar sim 

Tabela: programa iconográfico: ótimo, essencial 

Hotel  Cratera: 
http://turiscopio.wordpress.com/tag/hoteis-
exoticos/ SSSIIIMMMMM   Cratera em Songjiang    
http://elitechoice.org/2008/04/12/songjiang-
hotel-positioned-within-gorgeous-water-filled-
mine/ 

http://www.tiwule.com/3040/luxury-songjiang-
hotel-under-waterfall-in-china/ 
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http://www.old.pernambuco.com/ultimas/nota.a
sp?materia=20120525120733&assunto=18&ond
e=Mundo 

http://www.mypinkadvisor.com/turismo-
construccion-de-un-hotel-sumergido-en-las-
profundidades/ 

http://bowo-mencari-
cintasejati.blogspot.com.br/2012/05/3-humor-
bikin-emosi-8-kata-kata.html 

http://www.huhmagazine.co.uk/3692/shimao-
wonderland-hotel 

http://wp.clicrbs.com.br/n9ve/2007/09/22/qua
se-num-desenho-
animado/?topo=52,1,1,,170,e179 

 

Acessibilidade: interessantíssimo 

Operário: inicio, adequar 

Confessionários: bom 

Arte Sacra: 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Arte_sacra 

http://www.elciobarros.com/design-de-igrejas/ 

http://www.elciobarros.com/news/pieta-de-
michelangelo/ 

http://www.elciobarros.com/news/conheça-as-
casas-de-alguns-dos-maiores-arquitetos-e-
decoradores-do-pais-/ 
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http://pt.wikipedia.org/wiki/História_da_arte 

http://www.brasilescola.com/historiag/historia-
da-arte.htm 

http://www.mundoeducacao.com.br/artes/a-
historia-arte.htm 

Historia da Arte: 
http://www.historianet.com.br/conteudo/default
.aspx?categoria=4 
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