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                                         ATIVIDADES  

 

                                       6º ano -  Turmas C e D 

 

 

1 -  Ler e observar as imagens do livro didático, das páginas de 10 a 11. 

 

2 - Responder no caderno as questões de 1 a 7 sugeridas pelos autores, da 

página 11.  

 

3 – Para você o que é imaginação e para que serve? Se não souber,  pesquise. 

 

4 – Na sua opinião, o que a imaginação tem a ver com a arte? Justifique a sua 

resposta. 

 

5 -  Uma característica própria dos seres humanos, é a cpacidade de imaginar, 

inventar, transformar, criar. Utilizando-se dessa capacidade, juntando a 

criatividade que o povo soteropolitano possui, e  a arte  como ferramenta, 

selecione materiais naturais deversos no quintal (troncos de arvores, pedras, 

folhas secas, cascas, sementes etc) em seguida:  Crie uma estrutura 

tridimensional, em homenagem aos 471 anos de Salvador. 

 

Ah! Não esqueca de fotografar, para exposição no retorno a nossas atividades 

escolares. 
 

 

Até já!  
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                                         ATIVIDADES  

 

                                       7º ano - Turmas C e D 

 

 

1 -  Ler e observar as imagens do livro didático, das páginas de 10 a 11. 

 

2 - Responder no caderno as questões de 1 a 5 sugeridas pelos autores da página 

11.  

 

3 – Para você, qual o significado dessa expressão “liberdade poética e 

expressiva”. Se não souber, pesquise. 

 

4 – O que a liberdade de expressão tem a ver com a arte? Justifique sua 

resposta. 

 

5 -  Uma característica própria dos seres humanos, é a cpacidade de imaginar, 

inventar, transformar e criar. Utilizando-se dessa liberdade de expressão, com  

criatividade, e  usando da técnica  mista como ferramenta, selecione imagens 

variadas (recortes de jornais e revistas, gravuras, encartes, panfletos, livros sem 

uso, materiais diversos, etc) e em seguida:  Crie um quadro ilustrativo 

respondendo a pergunta “Como você sente a sua cidade ?”, em homenagem aos 

471 anos de Salvador. 

Ah! Não esqueca de fotografar, para exposição após o retorno a nossas 

atividades escolares. 
 

 

Até já!  
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                                         ATIVIDADES  

 

                                 8º ano - Turmas A, B e C  

 

 

1 -  Ler e observar as imagens do livro didático, das páginas de 10 a 11. 

 

2 - Responder no caderno as questões de 1 a 6 sugeridas pelos autores das 

 páginas 10 e 11. 

 

3 – Para você o que é Tecnologia, e para que serve? Se não souber dizer, 

pesquise. Depois, dê exemplo de dois tipos de tecnologias utilizadas, na 

reprodução de imagens, uma antiga e  uma atual. 

 

4 – Como você imagina que a tecnologia pode contribuir para o gosto e para 

ampliar o conhecimento sobre arte? Justifique sua resposta. 

 

5 -  Os seres humanos, inventam ferramentas para facilitar as tarefas do dia a 

dia, criando assim tecnologia. Utilizando-se dessas duas ferramentas,  

arte/tecnologia. Crie um vídeo em homenagem aos 471 anos de Salvador 

revelando a sua percepção através  dos cinco sentidos e compartilhe entre os 

seus colegas. 

Depois escolha um dos vídeos recebido de um dos seus colegas e produza um 

texto comentando o vídeo escolhido. 

Ah! Não esqueça de guardar o vídeo e o texto, para exposição após retorno a 

nossas atividades escolares. 
 

 

Até já!  

 

 

 

 



Escola Municipal Pirajá da Silva 

 

Disciplina:     Artes Visuais                               Ensino  Fundamental  II   

Livro: Janelas da Arte  /  Hugo B Bozano, Perla Frenda, Tatiane Gusmão 

                                                                                           

Professora: Ana Cristina Silva 

Data:   28 /  03  / 2020 

 

 

                                         ATIVIDADES  

 

                                       9º ano - Turmas A, B e C 

 

 

1 -  Ler e observar as imagens do livro didático, das páginas de 10 a 11. 

 

2 - Responder no caderno as questões de 1 a 6 sugeridas pelos autores da 

 página 11. 

 

3 – Para você o que é Patrimônio, e para que serve? Se não souber dizer, 

pesquise. Dê dois exemplos de patrimônio cultural de nossa cidade, um da 

antiguidade e outro atual. 

 

4 – Como você imagina que o tombamento pode contribuir para a construção e 

preservação da identidade do soteropolitano? Justifique sua resposta. 

 

5 -  Produza um texto descrevendo as características e a história do bairro onde 

você mora, pesquise e entreviste seus familiares e amigos.  

Depois, utilizando-se de um recurso tecnológico a sua escolha, e uma 

linguagem da arte como ferramentas,  arte/tecnologia. Crie uma apresentação 

em homenagem  desse bairro e os 471 anos de Salvador, que possa ser 

percebida através dos cinco sentidos. 

 

Ah! Não esqueça de registrar o passo a passo (roteiro) dessa homenagem e 

guardar o texto descritivo, para exposição após o retorno a nossas atividades. 
 

 

Até já!  

 

 


