
COLÉGIO SÃO MARCOS – EDUCAÇÃO INFANTIL, 

ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO 

Rua José Maria de Paula, nº 1825 - Tel: (0XX43) 3432- 4356 

CEP 86900-000 Jandaia do Sul – Paraná 

 

ARTE - 6º ANO 

Atividade para terça-feira (30 de JUNHO de 2020) – 1 AULA. 

  

UNIDADE 8 

O QUE É ARTE naïf ? 

PÁGINAS:72  a 78. 

 

ATIVIDADES: 

- FAZER LEITURA DAS PÁGINAS: 75 a 78. 

- RESOLVER OS EXERCÍCIOS DA PÁGINA: 74. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COLÉGIO SÃO MARCOS – EDUCAÇÃO INFANTIL, 

ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO 

Rua José Maria de Paula, nº 1825 - Tel: (0XX43) 3432- 4356 

CEP 86900-000 Jandaia do Sul – Paraná 

Jandaia do Sul, .............. de ...................................................  de 2020 

 Aluno (a):................................................................................................................. 6º Ano  

 Profª : Elisângela Flávia Verginio Pereira                                              

 

 

AVALIAÇÃO DE ARTE 

 

1)Circule a alternativa correta. O ofício do artesão é: 

A)antigo ,datado já na Idade Média. 

B)recente ,vindo com os povos indígenas. 

C)atual , marcado com a história de Mestre Vitalino. 

D)antigo , vindo para o Brasil com a chegada dos portugueses. 

 

2)Descreva o que é um artesão. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

3)Trata-se de uma política em vigor em Alagoas que busca valorizar o trabalho do artesão 

ainda vivo. 

A)Arte Popular 

B)Patrimônio cultural vivo. 

C)Ofício do artesão. 

D)Nenhuma das alternativas 

 

4)Complete : 

O artesanato não produz apenas itens__________________, mas também tem a ver com a 

produção ______________________________. 

 

5)O que é velha guarda e qual a sua importância para o samba? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

6)Visava repreender a circulação de negros pelas ruas sem que fosse a trabalho e proibia 

as rodas de samba ou qualquer tipo de aglomeração de indivíduos no espaço público. 

A)Lei Áurea 

B)Lei dos negros 

C)Lei da Vadiagem 

D)Lei do Viver 

 



7)Assinale a alternativa FALSA: 

A)O muralismo foi um movimento mexicano que se deu por meio da Revolução Francesa. 

B)O movimento do grafite nasceu no South Bronx, nos Estados Unidos. 

 

8)Cite um movimento ou evento histórico de grande importância para a origem do Naïf. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
e-mail: lila_flavia@hotmail.com 

whatsapp: (43) 999585855 

 
 

mailto:lila_flavia@hotmail.com

