Atividades
- Nas turmas onde ainda não realizamos, favor terminar a atividade da página 26;
- Leia o texto sobre Identidade musical da página 27. Busque conhecer os artistas
apresentados a seguir, e faça as seguintes atividades em seu caderno: - Ouça a música
“Deixa isso pra lá” de Jair Rodrigues, e faça uma ilustração para ela; - Escreva o que
esses três artistas tem em comum
- Faça a atividade 1 da página 30 de sua apostila;
- Em seu caderno, realize a prática da página 30;
- Observe a imagem da página 31, escreva em seu caderno a resposta para as questões 1
e 2 que estão abaixo da mesma;
- Reflita em quais lugares tem relação com a sua identidade pessoal e faça uma ilustração
para representá-los. Desenhe sempre a lápis, e depois use lápis de cor para colorir;
- Leia o texto das páginas 32 e 33 sobre a artista Cindy Sherman. Responda as questões 1
e 2 em seu caderno;
- Faça um retrato de uma mulher de sua família. Ele pode ser uma fotografia, ou um
desenho. Dê um nome a ele, e registre em palavras as impressões que as expressões
desta mulher te trazem. Faça em seu caderno;
- Faça a atividade 1 da página 34;
- Faça a prática 1 da página 34;
- Leia o texto da página 35 e realize o item 1 da prática em seu caderno;
- Leia as informações da página 36 e anote a resposta das questões A, B e C em seu
caderno.

TRABALHO (a ser entregue em folha separada, manuscrito ou digitado, até dia 24/04 ou
quando retornarem as aulas)
- Tema: Arte Degenerada
Pesquise mais sobre o tema trabalhado no primeiro capítulo, busque trazer informações
dos motivos para a utilização deste nome, o contexto em que surgiu e em como isso
repercutiu historicamente. Se possível, adicione imagens ao seu trabalho.

