
 
                          COLÉGIO SÃO MARCOS – EDUCAÇÃO INFANTIL, 
                          ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO 
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Atividades referente ao dia 06/07/2020____ Segunda-feira 

Português: Conteúdo: Regras para conviver____ Unidade 4 

Ler a página 85. 

Responder a 86 e 87. 

 

Matemática: Conteúdo: Por trás do espelho____ Unidade 4 

Páginas 88 e 89. 

 

Arte: Modernismo no Brasil. 

Trabalho referente as páginas 7 à 16. 

Se for copiar não precisa reproduzir as figuras só coloque a resposta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio. 

Jandaia do Sul, 06 de julho de 2020. 

 Professora: Solange Barbosa Garcia                     

 Aluno (a): __________________________________________4º Ano A 

Avaliação Mensal de Arte 

1) Observe as imagens. Quais as principais diferenças entre elas? Quais estações do ano estão 
representadas? Quais cores predominam em cada uma? 

             

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

2) Onde Lasar Segall nasceu? Como era esse lugar? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 



3) Escreva o nome das obras abaixo de Lasar Segall. 

____________________________________________ 

___________________________________ 

 

4) Quais mudanças você consegue observar nas obras Meninos com lagartixas e Quatro 

Figuras? 

                         



___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

5) Como se chama à série de gravuras que se originaram das anotações de Lasar Segall? 

___________________________________________________________________________ 

6) Observe um ambiente de sua casa com luz e reproduza a imagem no espaço abaixo. 

Depois observe-o com a luz apagada e reproduza a imagem no espaço destinado. 

 

  Ambiente com luz 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ambiente sem luz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



a)                           COLÉGIO SÃO MARCOS – EDUCAÇÃO INFANTIL, 
b)                           ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO. 
c)                              
d)                             Rua José Maria de Paula, nº 1825    -  Tel: (0XX43) 3432- 4356 

                                            CEP 86.900-000                        Jandaia do Sul – Paraná 
 

Correção das atividades do dia 03/07/2020____ Sexta-feira 

Ciências 

Respostas pessoais. 

Arte 

Página 19 

a) A colheita numa fazenda de café. 

b) A única figura pintada de rosto inteiro é a de um homem à direita. Todas as outras estão de 

perfil, de costas ou de rosto encoberto. 

c) Pés mãos grandes e disformes remetem a pés de quem trabalha muito durante a vida, pés 

agarrados ao solo, à base sólida. 

Página 20 

a) À noite, pois a lua brilha no escuro do céu.  

b) As cores quentes usadas na pintura transmitem alegria. 

c) São crianças que brincam livremente até à noite. A presença do carneiro demonstra que 

vivem em sítio ou fazenda. 

Página 24 

Resposta pessoal. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


