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Atividades referente ao dia 17/07/2020____ Sexta-feira 

Religião: Conteúdo: Cultura de paz  

Ler a página 26. 

Responder a 27, 28,29 e 30 

 

Arte: Conteúdo: Brincando com Portinari e As formas das pinturas de Tarsila 

do Amaral 

Trabalho referente as páginas 17 a 34. 

 

História: Conteúdo: Patrimônio histórico e Preservar é preciso: Unidades 3 e 4 

Trabalho referente as unidades 3 e 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

Jandaia do Sul,17 de julho de 2020. 

Professora: Solange Barbosa Garcia                    4º Ano “A” 

 Aluno (a): ____________________________________________ 

Avaliação Bimestral de História 

 

1) O que é patrimônio? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

2) Qual é a importância de um patrimônio para sociedade? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

3) Em sua opinião, uma cidade pode ser considerada patrimônio cultural? Explique. 

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

4) Existem dois tipos de patrimônio. Quias são eles? 

________________________________________________________________________ 

5) Ligue: 

Pratimônio Material                             É aquele que manifesta os modos  

                                                              de fazer e de se expressar das   

                                                            pessoas, como festas, comidas etc. 

 

        Patrimônio Imaterial                               São os monumentos, construções,                                                          

                                        as cidades históricas, etc. 

6) Qual foi a primeira cidade a ser reconhecida pela Unesco como uma Paisagem 

Cultural e Urbana? 

_______________________________________________________________________ 



7) Em seu município há alguma manifestação cultural? Quais? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

8) Com o crescimento das cidades e o desenvolvimento das instituições, houve um 

aumento de informações. Com isso, surgiu, então, a necessidade de criar locais em que 

se pudessem guardar e proteger todos esses elementos. Qual é o nome do local no 

Brasil onde esses documentos estão guardados? 

_______________________________________________________________________ 

9) Para guardar, e preservar e proteger a produção cultural e histórica da humanidade, 

foram criados o quê? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

10) O que você pode fazer para contribuir com o estímulo e preservação dos bens 

culturais e históricos de seu município? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

                                                                                                

                                                                                                           Boa Avaliação!!! 

                                                                                                                                     



 

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

Jandaia do Sul,17 de julho de 2020. 

Professora: Solange Barbosa Garcia                    4º Ano “A” 

 Aluno (a): ____________________________________________ 

Avaliação Bimestral de Arte 

1) Onde viveu Cândido Portinari? 

__________________________________________________________ 

2) Identifique as obras abaixo de Cândido Portinari: 

_______________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________ 



______________________________________ 

3) Escolha uma das obras acima e faça a reprodução no espaço abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

4) Onde a artista brasileira Tarsila do Amaral nasceu? 

___________________________________________________________________

_________________________________________ 

5) Identifique as obras de Tarsila do Amaral. 

_________________________________ 



________________________________________ 

__________________________________________ 

 

_______________________________ 

 

6) Escolha uma das obras acima e faça a reprodução no espaço abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



7) Reescreva substituindo as palavras destacadas na letra da cantiga 

popular “Nana neném” por outras, criando nova rima. Pode ser feito na 

frente. 

 

Nana neném 
Que a cuca vem pegar 

Papai foi na roça 
Mamãe foi trabalhar 

 

Nana neném 
Que a cuca vem pegar 
Papai foi na roça 
Mamãe foi trabalhar 

Boi, boi, boi 
Boi da cara preta 

Pega esse menino 
Que tem medo de careta 

      Boi, boi, boi 
    Boi da cara preta 

    Pega esse menino 
    Que tem medo de careta 

Bicho papão, sai de cima do telhado 
E deixa este menino dormir sossegado 
Bicho papão, sai de cima do telhado 
E deixa este menino dormir sossegado 

 

 

 

 



 

 

 


