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Língua Portuguesa- Literatura 8º Ano  

Atividade para terça-feira (04 de Agosto de 2020) – 1 hora-aula. 

3º Bimestre 

 

 

Conteúdo: Apostila 3 – Interpretação: “Autorretrato – Paul Cézzane”. 

 

 

 

 

 

Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 04 de Agosto de 2020. 

Professora: Ana Paula Alberton                                  Série:8º Ano 

 Aluno (a): ___________________________________________ 

 

 

Atividades 

Roteiro de aula 

1. Ler a página 27 “Autorretrato – Paul Cézzane”.  

2. Responder às perguntas da página 29. 

 



Correção referente ao dia 03-08 

Pág. 28 

Atividade 1: Paul Cézzane  ambicionava criar uma arte  que apresentasse suas  

impressões pessoais, uma  pintura que reproduzisse  com exatidão sua visão de mundo. 

Atividade 2: Segundo o  texto, os autorretratos de  Paul Cézzane possuem  cores 

intensas, linhas do  rosto praticamente retas  que se harmonizam com o  fundo e a figura 

do pintor,  que parece impaciente,  com um rosto firme, como  se estivesse fitando o  

espectador. 

Atividade 3: Resposta  pessoal. Espera-se que o aluno consiga  perceber as linhas do  

rosto praticamente retas  e a figura do pintor com  aparência impaciente nos 

autorretratos apresentados.  Todavia, o aluno pode  responder que não teve as mesmas 

impressões  do autor do texto ao  observar as obras. As  “cores intensas”, por  exemplo, 

talvez não sejam  percebidas pelos alunos  desse modo. 

Atividade 4: É possível  reconhecer uma passagem  de tempo nos diferentes  

autorretratos de Paul  Cézzane por meio das  características físicas  apresentadas na 

imagem  do pintor nas telas. Nas  obras em que o artista é  mais jovem, as imagens  

possuem barba cerrada e  olhos brilhantes, enquanto  nos quadros em que o  pintor está 

mais velho sua  barbicha é grisalha. 

Atividade 5: Impaciente, silencioso, disciplinado. 

Atividade 6: Ele era um pintor que participava do movimento artístico Cubismo. O  pintor 

francês compôs apenas dois autorretratos ao longo de sua vida. 

Atividade 7: Paul Cézzane apresenta-se como uma figura séria, aparentemente  

concentrado na obra de arte que está pintando. Seu traje é composto de um casaco  

escuro e uma camisa branca. Sua barba está curta, preta e com algumas partes  

embranquecidas. Sua cabeça é calva, com cabelos somente ao seu redor. Em sua mão  

direita, encontra-se uma paleta. Seu olhar está voltado para a tela à sua frente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


