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Língua Portuguesa 9º Ano  

Atividade para terça-feira (13 de Outubro de 2020) –1 hora-aula. 

4º Bimestre 

Conteúdo: Volume 4 -  “Revisão linguagem verbal, não verbal e mista. 

 

 

 

 

 

 

 

Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 13 de Outubro de 2020. 

Professora: Ana Paula Alberton                                  Série: 9ºAno 

 Aluno (a): ___________________________________________ 

 

 

Atividades 

4º Bimestre – apostila volume 4 

1. Ler as páginas 32 e 33 “Revisão linguagem verbal, não verbal e mista. 

2. Responder à página 34 . 

 

 



 

Correção referente ao dia 09-10 – Apostila volume 4 

Página 31 

Atividade 6: Atuar em campos artísticos diferentes não impediu que Tarsila e Oswald  adotassem 

os mesmos princípios artísticos – como temas brasileiros, retomada à natureza  brasileira, 

exposição da alegria, utilização da ironia e espírito crítico –, porque estes são  possíveis de se 

abordar tanto nas artes plásticas quanto na literatura, embora de formas  diferentes. Tarsila, por 

meio das cores e dos traços, e Oswald, por meio das palavras. 

 

Atividade 7: Segundo a professora Nádia Battella Gotlib, o legado de Tarsila do Amaral  foi 

recuperar as raízes culturais brasileiras, rever os valores, crenças, costumes, cores e espaços 

do Brasil em sua arte, sendo sensível à terra e ao povo brasileiro, tratando,  também, da inclusão 

social. Nesse sentido, converge com aquilo que o movimento Pau-Brasil reivindicava – retorno 

às raízes brasileiras, mais alegria e mais crítica. 

 

Atividade 8: A pintura  Morro da favela, de Tarsila  do Amaral, apresenta os  princípios 

propostos nesse  trecho do manifesto porque  trabalha com a realidade  da favela. Apresenta 

uma cena cotidiana e  essencialmente brasileira.  Há a natureza, as cores  das casas, o céu azul, 

os  animais, tudo como “fatos  estéticos”. A   realidade  cotidiana apresentada por  meio da 

arte. 

Atividade 9: A questão  da inclusão social está  presente no quadro de  Tarsila do Amaral 

Morro  da favela por meio da representação da  classe desprivilegiada  que mora nas favelas,  

especialmente, com a apresentação do negro, que  representa grande parte  dos moradores 

dessas  comunidades. 

 

Atividade 10: O quadro  Morro da favela não  seria bem-aceito pelo “doutor bom gosto 

oficial”  porque trata de uma cena  cotidiana, com pessoas  simples, de classe social  

desprivilegiada, em um  local não reconhecido por  sua beleza, mas por suas  carências. Além 

disso,  Tarsila do Amaral adota  cores fortes em sua pintura,  o que também seria  recusado 

pelo “bom gosto”  da época. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


