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ARTE 

 

 

 

 

 

 Releitura de Beatriz Milhazes 

Assista ao vídeo abaixo para conhecer Beatriz Milhazes:  

https://photos.app.goo.gl/SpZjncW7eC2p2kBv5 

 

 

 

 

 

 

Síntese das técnicas sugeridas no vídeo: 

 

Sobreposição 

Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre. 
 

A sobreposição é um método de percepção de profundidade 

do espaço, usado nas artes visuais, que pode ser obtido ao 

colocar um objeto opaco diante de outro. É comum que os 

objetos se sobreponham ao serem projetados na retina. 

A montanha da frente se sobrepõe a que está ao longe. O efeito 

da perspectiva atmosférica aumenta o espaço entre elas. 
 

 

 

ESTAS ATIVIDADES CONTEMPLAM AS SEGUINTES HABILIDADES 

 (EF69AR04) Analisar os elementos constitutivos das artes visuais (ponto, linha, forma, 

direção, cor, tom, escala, dimensão, espaço, movimento etc.) na apreciação de diferentes 

produções artísticas. 

 (EF69AR06) Desenvolver processos de criação em artes visuais, com base em temas ou 

interesses artísticos, de modo individual, coletivo e colaborativo, fazendo uso de materiais, 

instrumentos e recursos convencionais, alternativos e digitais. 

 

https://photos.app.goo.gl/SpZjncW7eC2p2kBv5
https://pt.wikipedia.org/wiki/Percep%C3%A7%C3%A3o_de_profundidade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Percep%C3%A7%C3%A3o_de_profundidade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Retina
https://pt.wikipedia.org/wiki/Perspectiva_atmosf%C3%A9rica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Buggingen_kaliberg_von_S%C3%BCdwesten_mit_Blauen.JPG
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Textura 
Origem: https://ensinando-arte54.webnode.com/texturas-atividades/ 

 
É o aspecto de uma superfície ou seja, a "pele" de uma forma, que 
permite identificá-la e distingui-la de outras formas. Quando tocamos 
ou olhamos para um objeto ou superfície sentimos se a sua pele é 
lisa, rugosa, macia, áspera ou ondulada. A textura é, por isso, uma 
sensação visual ou táctil. 
 

 

 
Kirigami  
Origem:  https://zupi.pixelshow.co/conheca-a-arte-do-kirigami/ 
 

Vem das palavras japonesas “kiru”, que significa “cortar” e 
“gami” que significa “papel”. ... O conceito do Kirigami é 
baseado na simetria, com algumas dobras e alguns cortes, 
uma simples folha de papel transforma-se em um projeto que 
pode ir de uma simples arte decorativa a uma complexa 
escultura 3D. 

 

 
Pintura 
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre. 
 

Forma de arte visual. Refere-se genericamente à técnica de aplicar 
pigmento em forma pastosa, líquida ou em pó a uma superfície, a 
fim de colori-la, atribuindo-lhe matizes, tons e texturas. Em um 
sentido mais específico, é a arte de pintar uma superfície, tais como 
papel, tela, ou uma parede.  
 

 

Atividade: 

“Bora fazer Arte!”  

A professora Tatiana apresenta instruções, para confecção de sua atividade, no vídeo “Releitura 

de Beatriz Milhazes”. Faça com atenção utilizando as técnicas sugeridas.  

Você pode fazer um vídeo ou postar foto no e-mail nte@guarapari-edu.com.br. 

 

 

 

 

 

https://zupi.pixelshow.co/conheca-a-arte-do-kirigami/
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EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

 

 

Ginásticas 

A importância da atividade física para o bem estar emocional 
(28 DE NOVEMBRO DE 2018 ● POR FLÁVIO REBUSTINI) 

 

A atividade física promove equilíbrio das emoções, controle de 

estresse e a obtenção de prazer na vida (BECK e MAGALHÃES, 

2017). Não é novidade que a prática de atividade física traz 

inúmeros benefícios, não somente aos atletas, mas a todos 

indivíduos em diferentes fases da vida. Nem todo mundo compreende como a prática de atividade 

física pode influenciar direta e positivamente o bem-estar emocional, sendo até parte de 

tratamentos psicológicos. 
 

Nos dias atuais é muito comum que rotinas de estudo, trabalho, família e outros, assumam grande 

parte do dia, engolindo o tempo que deveria ser dedicado para relaxar e praticar atividades físicas 

e outros que sejam prazerosos. Essa sobrecarga de responsabilidades pode acarretar uma 

fragilização emocional, bem como favorecer o aparecimento de doenças (SILVA e COSTA 

JÚNIOR, 2011). 
 

Durante e após a prática de atividade física nosso corpo libera Endorfina, que se trata de um 

hormônio que age como uma “pílula da alegria”, diminuindo o estresse, o mau humor, ansiedade e 

tensões. Este hormônio atua fisiologicamente, auxiliando por exemplo em questões de ansiedade 

e estresse (SILVA e COSTA JÚNIOR, 2011). 
 

Ela melhora por exemplo, a circulação sanguínea, e não beneficia somente o corpo, estudos vem 

demonstrando sua atuação na melhora das funções cognitivas, bom humor, memória e 

aprendizagem. Para os idosos, por exemplo, a prática de atividade física, sendo ela: jogos, esporte 

ou recreação, além de ser apontada como indispensável para recuperação e manutenção da saúde 

desta população, retardando o declínio de aspectos físicos, psicológicos e cognitivos, se mostraram 

como estratégias eficientes de prevenção, favorecendo um envelhecimento saudável (CASTRO, 

LIMA e DUARTE, 2016). 

 

Fonte: https://www.educacaofisica.com.br/ciencia-e-exercicio/a-importancia-da-atividade-fisica-para-o-bem-estar-
emocional/ 

 

ESTAS ATIVIDADES CONTEMPLAM AS SEGUINTES HABILIDADES 

(EF89EF08) Discutir as transformações históricas dos padrões de desempenho, saúde e 
beleza, considerando a forma como são apresentados nos diferentes meios (científico, 
midiático etc.). 

(EF67EF10) Diferenciar exercício físico de atividade física e propor alternativas para a 
prática de exercícios físicos dentro e fora do ambiente escolar. 

 

 

 

 

https://www.educacaofisica.com.br/ciencia-e-exercicio/a-importancia-da-atividade-fisica-para-o-bem-estar-emocional/
https://www.educacaofisica.com.br/ciencia-e-exercicio/a-importancia-da-atividade-fisica-para-o-bem-estar-emocional/
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Agora é com vocês acesse ao link e movimente-se  

https://www.youtube.com/watch?v=-pYV2bG0WdY&feature=youtu.be 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

HISTÓRIA 

 

 Primeira Guerra Mundial 

                                                                      

   Acesse ao link para obter informação sobre a Primeira Guerra Mundial. Leia com atenção:                                                               

                                                          

https://brasilescola.uol.com.br/historiag/primeira-guerra.htm 

 

Mapa Mental: Primeira Guerra Mundial 

 

ESTAS ATIVIDADES CONTEMPLAM AS SEGUINTES HABILIDADES 

(EF09HI10) Identificar e relacionar as dinâmicas do capitalismo e suas crises, os 
grandes conflitos mundiais e os conflitos vivenciados na Europa. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-pYV2bG0WdY&feature=youtu.be
https://brasilescola.uol.com.br/historiag/primeira-guerra.htm
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Atividades: 

01) Em uma folha de papel branco, reproduza o “Mapa Mental”, depois cole em seu caderno.  

02) Faça um registro com as suas conclusões pessoais sobre o texto. 

Sabemos que você quer muito mais!!!!! 

Segue alguns links muito interessantes sobre o assunto: 

         https://www.youtube.com/watch?v=6P89N-WrnLk              https://www.youtube.com/watch?v=EEOYAN2CWwM                     

                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6P89N-WrnLk
https://www.youtube.com/watch?v=EEOYAN2CWwM
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MATEMÁTICA 

  

PRINCÍPIO MULTIPLICATIVO DA CONTAGEM 

O Princípio Multiplicativo ou Princípio Fundamental da Contagem (PFC) é uma ferramenta 

muito útil em problemas de contagem na Análise Combinatória. A análise 

combinatória ou combinatória é a parte da Matemática que estuda métodos e técnicas que 

permitem resolver problemas relacionados com contagem. Muito utilizada nos estudos sobre 

probabilidade, ela faz análise das possibilidades e das combinações possíveis entre um conjunto 

de elementos. 

 

Assista o vídeo abaixo produzido pela Prof.ª Daiane para entender melhor do que se trata e como 

utilizá-lo para resolver problemas do cotidiano.  

 

Link do vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=bU3A-HAGcqA 

 

 

ESTAS ATIVIDADES CONTEMPLAM AS SEGUINTES HABILIDADES 

(EF08MA03) Resolver e elaborar problemas de contagem cuja resolução envolva 
a aplicação do princípio multiplicativo. 

https://www.youtube.com/watch?v=bU3A-HAGcqA
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 Você ainda deve estar se perguntando o que houve com o exemplo das placas do Detran, não é? 

Não se preocupem, vamos ver como isso acontece. 

Até o dia 31 de janeiro, o modelo de placas no Brasil seguia o padrão de três algarismos do alfabeto, 

seguido de quatro algarismos numéricos. Então: 

Três letras que podemos incluir: de A a Z com um total de 26 possibilidades. 

Quatro números: podendo utilizar de 0 a 9 com um total de 10 possibilidades. 

26 x 26 x 26 x 10 x 10 x 10 x 10 = 175 760 000 

Ou seja, nesse sistema, é possível emitir 175 760 000 de placas. 

 

ATIVIDADES 

1 - A partir do dia 31 de janeiro de 2020 o Conselho Nacional de Trânsito (Contran) instituiu a 

obrigatoriedade da nova placa do Mercosul em todo território nacional. Este modelo de placa utiliza 

3 letras do alfabeto nos três primeiros dígitos, seguida de um número, outro algarismo de letra e 

outros 3 números. Veja o exemplo a seguir:  

 

Sabendo que o padrão anterior das placas utilizava 3 letras e 4 números e este utiliza 4 letras e 

três números, responda as perguntas a seguir: 
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a) Com a nova placa do Mercosul o Detran poderá emitir quantas placas de veículos? 

b) O Detran consegue emitir mais ou menos placas do que o sistema anterior? Qual é a 

diferença? 

 

2 - Uma lanchonete vende uma promoção de lanche a um preço único. No lanche, estão 

incluídos um sanduíche, uma bebida e uma sobremesa. São oferecidos três opções de 

sanduíches: hambúrguer especial, sanduíche vegetariano e cachorro-quente completo. Como 

opção de bebida pode-se escolher 2 tipos: suco de maçã ou guaraná. Para a sobremesa, 

existem quatro opções: cupcake de cereja, cupcake de chocolate, cupcake de morango e 

cupcake de baunilha. Considerando todas as opções oferecidas, de quantas maneiras um 

cliente pode escolher o seu lanche?  

 

3 - Alice vai a uma festa de casamento hoje. Ao abrir o guarda-roupas ela percebeu que possui 

3 vestidos e 4 sandálias apropriadas ao evento. Quantas combinações diferentes podem ser 

feitas com os vestidos e sandálias à disposição de Alice? 

 

4 – Raíza tem 2 calças e 3 camisetas de cores diferentes. Ela vai à escola de segunda a sexta, 

mas não quer repetir um mesmo conjunto de calça e camiseta na mesma semana. 

Quantas possibilidades de looks possíveis Raíza tem à disposição? 

 

ATÉ A PRÓXIMA!!! 

 

 

 

 

 

 


