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Língua Portuguesa 9º Ano  

Atividade para segunda-feira (05 de Outubro de 2020) –2 horas-aula. 

4º Bimestre 

Conteúdo: Volume 4 - “Manifesto da Poesia Pau- Brasil” – Interpretação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 05 de Outubro de 2020. 

Professora: Ana Paula Alberton                                  Série: 9ºAno 

 Aluno (a): ___________________________________________ 

 

 

Atividades 

4º Bimestre – apostila volume 4 

1. Ler página 20 e 21 sobre “Manifesto da Poesia Pau- Brasil”. 

2. Responder à página 22 e 23. 

 



 

 

Correção referente ao dia 02-10 – Apostila volume 4 

Páginas 18 e 19 

Atividade 1: No  primeiro quadrinho, está  representado um tronco  de 

árvore; no segundo  quadrinho, há a escultura  de uma mulher. 

 

Atividade 2: As  ferramentas utilizadas  para fazer esse processo  de 

transformação do  objeto foi um martelo e  um cinzel. Essa informação  pode 

ser obtida tanto pelo  texto verbal, no primeiro  quadrinho, quanto pela  

presença da ilustração  dessas ferramentas no  segundo quadrinho. 

 

Atividade 3: O verbo  “libertar”, na realidade, diz  respeito à criação do 

artista  que esculpiu a moça. Ela  não existia antes naquele  tronco, então 

não poderia  ser “libertada” literalmente.  Todavia, no contexto, o motivo 

recai sobre a  potencialidade que aquele  tronco possuía de ser uma  linda 

mulher, faltando  somente um escultor  habilidoso para “dar vida”  a ela. 

 

Atividade 4: A arte  liberta significa que a  arte possibilita pensar  de 

maneira mais livre, fugindo da rotina, do tédio.  No quadrinho, é possível  

tanto interpretar que a  “arte liberta” nesse sentido  quanto que a “arte 

liberta”  tudo que há de potencial  para tornar-se arte no mundo. 

 

Atividade 5: Argila,  pedra-sabão, granito, mármore, bronze, gesso etc. 

 

Atividade 6: Resposta  pessoal.  

 

 
 

 

 

 


