
       

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ALUNO (A):____________________________________TURMA:________ 

 PROFESSORES: ALINE / BRAULIA /DÉBORA SIMÕES/ FERNANDA / 

JOÃO / KERLE / SIMONE / TAINARA 

 

A EQUIPE “CÉU AZUL” TE ESPERA DE BRAÇOS ABERTOS. 

TODOS OS PROFESSORES ESTÃO A DISPOSIÇÃO DE VOCÊS NOS 

GRUPOS DE ESTUDOS. 

CHAMEM POR ELES, TIREM SUAS DÚVIDAS E REALIZEM SUAS 

ATIVIDADES. 

ESTAMOS AQUI PARA E POR VOCÊS!!! 



 

LOCUÇÃO ADVERBIAL 

PROFESSORA: DÉBORA SIMÕES 

Locução adverbial é uma expressão formada por uma ou mais palavras que, juntas, têm a 
função de advérbio. É dessa forma que alteram o sentido de um verbo, de um adjetivo ou 
mesmo de um advérbio. 
As preposições iniciam a maior parte das locuções adverbiais, que também podem ser 
formadas pela união a um substantivo, adjetivo ou advérbio. 
Exemplos: 
Preposição + substantivo - com certeza 
O incentivo chegará com certeza 
Preposição + adjetivo - em breve 
Choverá em breve 
Preposição +advérbio - por ali 
O caminho é por ali 
 
Classificação: 
As locuções adverbiais podem ser classificadas em: 

  Locução adverbial de lugar: a distância, à distância de, de longe, de perto, em cima, à 
direita,   à esquerda, ao lado, em volta, por aqui. 

  Locução adverbial de tempo: às vezes, à tarde, à noite, de manhã, de repente, às vezes, de  
vez em quando, de quando em quando, a qualquer momento, de tempos em tempos, hoje em 
dia. 

  Locução adverbial de modo: de cor, em vão, em geral, de soslaio, frente a frente, de viva 
voz. 

  Locução adverbial de quantidade: em excesso, de todo, de muito, por completo. 
  Locução adverbial de afirmação: sem dúvida, de fato, por certo, com certeza. 
  Locução adverbial de negação: de modo algum, de forma alguma, de jeito nenhum, de 

forma   nenhuma. 
  Locução adverbial de intensidade: de muito, de pouco, de todo, em excesso. 
  Locução adverbial de dúvida: com certeza, quem sabe, por certo. 
  Locução adverbial de inclusão: além disso. 

 
 

Leia: 

Sem obras à noite 

 
 Guindaste, betoneira, basculante, buldôzer, escavadeira, esses são os personagens 
de Parem de Construir, É Hora de Dormir. O livro é bem diferente do que estamos 
acostumados. Afinal, são poucos os que colocam esses veículos de canteiro de obras como 
protagonistas de uma história. 
 Todo em rimas, ele fala sobre o que acontece quando o sol vai embora e o ritmo agitado  

 

ORIENTAÇÕES: Orientamos que as atividades sejam coladas no caderno do aluno 
para melhor organização. Lembre-se de colocar a data e o número da atividade no 
caderno. 
COMPETÊNCIAS: Compreender a língua como fenômeno cultural, histórico, social, 
variável, heterogêneo e sensível aos contextos de uso, reconhecendo-a como meio de 
construção de identidades de seus usuários e da comunidade a que pertencem. 
HABILIDADES: (EF07LP09) - Identificar, em textos lidos ou de produção própria, 
advérbios e locuções adverbiais que ampliam o sentido do verbo núcleo da oração. 

https://www.todamateria.com.br/adverbio/
https://www.todamateria.com.br/adjetivos/
https://www.todamateria.com.br/preposicao/
https://www.todamateria.com.br/substantivos/


das obras dá lugar para o sono. Na história, todos dormem e tiram seu merecido descanso 
depois de um dia duro de trabalho (a coitada da betoneira chega a ficar tonta de tanto rodar). 
Mas eu desconfio que, na vida real, na cidade grande, eles já não dormem mais e são 
obrigados a trabalhar sem parar. Você também acha isso? 

Aryane Cararo. Disponível em: <http://blogs.estadao.com.br/estadinho/page/4/>. 

Questões 

Questão 1 – A finalidade do texto é: 
R:__________________________________________________________________________ 

 

Questão 2 – No trecho “Afinal, são poucos os que colocam esses veículos de canteiro de 
obras como protagonistas de uma história.”, a parte destacada refere-se a quê? 
R:__________________________________________________________________________ 

 
Questão 3 – “(a coitada da betoneira chega a ficar tonta de tanto rodar)”. A informação 
colocada entre parênteses é: 
(  ..) uma fala de um dos personagens. 
(....) um comentário sobre a história do livro. 
(....) uma fala direcionada ao leitor do texto. 
(....) uma hipótese apresentada pela autora do texto. 
  
Questão 4 – Na passagem “O livro é bem diferente do que estamos acostumados.”, qual 
palavra foi omitida? 
(.....) personagens 
(.....) livros 
(.....) veículos de canteiros de obras 
(.....) protagonistas de uma história 
  
Questão 5 – A autora empregou uma locução adverbial para indicar o tempo. Identifique-a: 
R:__________________________________________________________________________ 

 

Leia:  

De Repente dá certo 

 
 Beatriz, a narradora deste livro, tem doze anos e anda tão mal-humorada que a Irene, a 
empregada da casa, às vezes chama a menina de sogrinha. É que sua vida não está fácil: 
suas pernas não param de crescer e na escola o único menino que quer namorar com ela é o 
Sebastião, um sem graça. Para complicar, sua mãe casou de novo, e agora ela tem que dividir 
a tevê com o Pedro, o filho do Alfredo, que só pensa em ver jogo de futebol. Que inferno! Mas, 
aos poucos, coisas inesperadas acontecem e o que parecia insuportável vai se mostrando 
apenas diferente. 

Disponível em: <http://www.ruthrocha.com.br>. (Fragmento). 
 

Questão 1 – Identifique a passagem do texto em que há uma locução adverbial de tempo: 
 
(.....) “[…] às vezes chama a menina de sogrinha. 
(.....) “[…] suas pernas não param de crescer […]” 
(.....) “[…] é o Sebastião, um sem graça.” 
 
 
 



Questão 2 – A locução adverbial de tempo, que compõe a passagem identificada acima, 
aponta para um verbo que exprime: 
 
(.....) um estado de um personagem do livro. 
(.....) uma ação de um personagem do livro. 
(.....) uma característica de um personagem do livro. 
 
Questão 3 – A locução adverbial “às vezes” poderia ser substituída pelo advérbio: 
 
(.....) constantemente 
(.....) momentaneamente 
(.....) esporadicamente 
 
Questão 4 – No trecho “Para complicar, sua mãe casou de novo […]”, a locução adverbial de 
tempo destacada modifica o sentido de um verbo que indica um fato: 
 
(.....) inacabado 
(.....) concluído 
(.....) hipotético 
 
Questão 5 – No período que fecha o texto acima, a locução adverbial “aos poucos” acrescenta 
uma circunstância de tempo: 
 
(.....) ao verbo “acontecem”. 
(.....) ao verbo “parecia”. 
(.....) à locução verbal “vai se mostrando”. 
 
 
 

Habilidades: 
▪ (EF08MA05) Reconhecer e utilizar procedimentos para a obtenção de uma geratriz para 
uma dízima periódica. 
▪ (EF08MA19) Resolver e elaborar problemas que envolvam medidas de área de figuras 
geométricas, utilizando expressões de cálculo de área (quadriláteros, triângulos e 
círculos), em situações como determinar medida de terrenos. 

 

MATEMÁTICA 

PROFESSOR: JOÃO FERNANDO 

BREVE INTRODUÇÃO 

Números naturais são números que expressam o resultado de uma contagem. O conjunto  
dos números naturais, representado por N, pode ser indicado por: 
IN = {0, 1, 2, 3, 4, 5, ...} 
Os números inteiros foram os primeiros números relativos (positivos ou negativos) criados pelo 
 ser humano, em decorrência de necessidades impostas pelo comércio e de situações cotidianas 
 que exigiram a representação de quantidades em relação ao referencial zero. 

Racionais 

Observe os números abaixo: 
 

1,2525... 0,777... 213  20,75 
(Eles são exemplos de números racionais, pois podem ser escritos na forma de fração). 

 

 



Considere o número 0,101112…Observando a formação desse número, vamos supor que 

 podemos dar continuidade à sua parte decimal do seguinte modo: 0,10111213…; 

0,1011121314…; e assim por diante. Como a representação decimal desse número tem 
infinitas casas decimais e não é periódica, não podemos obter sua forma de fração; logo,  

esse número não é racional. Logo é irracional. 

EXERCÍCIOS 

1 - Dos números representados a seguir, apenas um é irracional, qual? 
a) 0,833333... 
b) 1,245162637152... 
c) 2,5 
 
2 - Sobre conjuntos numéricos são feitas as seguintes afirmações: 

I) Todo número natural é inteiro. 

II) Todo número inteiro é natural. 

III) Todo número racional é irracional. 

IV) Todo número inteiro positivo é natural. 

 

Qual(is) dessas afirmações é (são) verdadeiras? 

a)I, II, IV b)II e III c) I e IV d) Apenas I 

3 - Classifique em racional ou irracional cada número seguinte: 

a) 0,777... __________________________________________ 

b) 4,1212..._________________________________________ 

c) 5,1318..._________________________________________ 

d) 0,1465..._________________________________________ 

e) 2,8181..._________________________________________ 

f) 4,845845..._______________________________________ 

g) 3,476584..._______________________________________ 

h) 0,193238..._______________________________________ 

i) 6,123123...________________________________________ 

j) 1,234567...________________________________________ 

4 - O conjunto dos números inteiros é : 

a) Finito 

b) Infinito 

c) Unitário 

d) Nenhuma das respostas anteriores. 

 



5 - O número   (pi) é um número muito importante no mundo da Matemática. Seu valor aproximado 

é 

3,141592653589 ... . É correto afirmar que   é um número: 

a) natural 

b) inteiro 

c) racional 

d) irracional 

 

 
 

HISTÓRIA 

PROFESSORA: FERNANDA 

 

A SOCIEDADE INDUSTRIAL 

 

 A produção em larga escala, mediante a utilização de meios mecânicos, exigiu a concentração 
de trabalhadores em grandes unidades de produção - as fabricas -, onde eles realizavam um 
trabalho dirigido e em conjunto. Na fábrica, consagrou-se e aperfeiçoou- -se o princípio da 
divisão do trabalho: cada trabalhador realizava apenas uma parte do processo de produção, na 
qual se especializava. 0 sistema fabril arruinou a pequena oficina artesanal, tão característica 
do modo de produção feudal. A maioria dessas oficinas, onde o operário fazia seu trabalho 
manual com as próprias ferramentas e num horário e ritmo de trabalho que ele mesmo 
determinava, não pôde aguentar a concorrência imposta pelos novos métodos fabris. 
Os artesãos viram-se obrigados a abandonar suas oficinas e a procurar trabalho nas fabricas, 
convertendo-se em operários assalariados. Com a Revolução Industrial, dois grupos sociais se 
definiram: a burguesia industrial. E o operariado, também chamado de proletariado. 
 

A CONSOLIDAÇÃO DO CAPITALISMO 

A ideologia burguesa, o liberalismo, fortaleceu-se e foi responsável por reformas que tiraram a 
economia do controle do Estado. 0 sistema econômico capitalista consolidou-se. Esse sistema 
caracteriza- -se por acumulo de capital, propriedade privada, obtenção de lucro e trabalho 
assalariado. A concentração de capital estimulou a livre concorrência das empresas 
capitalistas. As mais ricas foram absorvendo as mais fracas. Os grandes grupos financeiros 
aliaram- -se para monopolizar o mercado consumidor. A concentração de capitais nas mãos da 
burguesia acentuou a exploração do operariado urbano. Com a segunda fase da Revolução 
Industrial, ocorreu progressiva diminuição da jornada de trabalho, bem como a regulamentação 
do trabalho feminino e infantil. Nesse período, os trabalhadores começaram a se organizar em 
sindicatos e surgiu a primeira Organização Internacional dos Trabalhadores, com o objetivo de 
unificar a luta operaria. 
 

 

 

 

 

 

Orientações:  
▪ Realize a sua atividade com muita dedicação e capricho. 
▪ Lembre-se de ler o texto para a realização das atividades. 
(EF08HI03) Analisar os impactos da Revolução Industrial na produção e circulação de povos, 
produtos e culturas. 



ATIVIDADES 

1) Complete a cruzadinha 

 

1    R    

2   E         

3   V     *   *         

4 O         

 5       L     

 6  U        

7          Ç   *   *        

 8      Â   

9           O 

 
1- Local onde consagrou - se e aperfeiçoou - se o princípio da divisão do trabalho. 
2- Grupo social também chamado de proletariado. 
3- Princípio que consagrou-se e aperfeiçoou--se com a as fábricas. 
4- Local onde o operário fazia seu trabalho manual com as próprias ferramentas e num horário 
e ritmo de trabalho que ele mesmo determinava. 
5- Sistema econômico caracterizado por acumulo de capital, propriedade privada, obtenção de 
lucro e trabalho assalariado. 
6- Concentravam capitais acentuando a exploração do operariado urbano. 
7-  Estimulou a livre concorrência das empresas capitalistas. 
8-  Grupos sociais que foram obrigados a abandonar suas oficinas e a procurar trabalho nas 
fabricas, convertendo-se em operários assalariados 
9-  Ideologia burguesa. 
 

2) Crie um comentário sobre como o trabalhador brasileiro é tratado hoje no Brasil. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

HABILIDADES: 
(EF08GE01) Descrever as rotas de dispersão da população humana pelo planeta e os 
principais fluxos migratórios em diferentes períodos da história, discutindo os fatores históricos 
e condicionantes físico-naturais associados à distribuição da população humana pelos 
continentes.  

GEOGRAFIA 

PROFESSORA: KERLE 

FLUXOS MIGRATÓRIOS 

As migrações são os deslocamentos de pessoas de uma área para outra. É a movimentação 

dos povos pela superfície da terra, de cidades em cidades, de regiões, de estado, de países e 

de continentes.  Essas movimentações de entrada de pessoas (imigração) ou saída de 

pessoas (emigração) de população podem ser internacionais (de um país para outro) ou 

internas (dentro de um mesmo país). 



Fluxos migratórios contemporâneos 

No século XX, principalmente após a Segunda Guerra Mundial (1939-1945), o fluxo migratório 
passou a ser maior no sentido contrário, saindo dos países subdesenvolvidos para os países 
desenvolvidos da Europa e, principalmente, para os Estados Unidos e Canadá, que têm 
recebido muitos migrantes de várias partes do mundo. É comum a saída (emigrantes) de 
países mais pobres para países vizinhos que possuem economias mais estáveis, nesse caso 
os migrantes aproveitam que a entrada nesses países é facilitada por possuírem menos 
barreiras burocráticas e migram em busca de melhores condições de vida. Nessa direção, um 
fluxo que ganha destaque é o de imigrantes latinos em direção aos Estados Unidos.  
E os brasileiros? Se no passado o Brasil foi um local de recepção de muitos imigrantes, hoje 
são os brasileiros que saem do país em busca de melhores condições de vida. Talvez você 
conheça alguém que saiu do Brasil para morar em outro país. Atualmente existem brasileiros 
espalhados por todos os continentes. 
Existe ainda a migração dos Refugiados. Eles saem do seu país, fugindo de conflitos internos 
ou guerras, perseguições religiosas, políticas ou étnicas. Enfrentam o “drama dos refugiados”, 
pois têm dificuldades de se adaptar e sobreviver no novo país. 
Veja o destaque de alguns motivos ou questões que provocam o deslocamento das pessoas.  
Econômica, é a principal motivação da atualidade, quando o migrante sai em busca de 
melhores condições de vida, empregos, salários, muito comum em países ou regiões 
subdesenvolvidas ou em desenvolvimento. 
Políticas, ocorre com bastante frequência durante crises políticas, guerras, ditaduras, nas 
quais vários contingentes políticos migram, de forma livre ou forçada, para evitar os problemas 
de seu país. 
Desastres naturais, muito comum em lugares com a ocorrência de furacões, tufões, 
terremotos, secas, frio intenso, calor excessivo, dentre outros. 
Cultural e religiosa, no caso de grupos sociais que migram para o local com o qual identifica, 
como os muçulmanos que migram para Meca a fim de facilitar a prática de sua religião. 
https://sme.goiania.go.gov.br/conexaoescola/eaja/geografia-o-sujeito-e-seu-lugar-no-mundo-
deslocamentos-populacionais-tipos-de-migracao-fluxos-migratorios/  Acessado em 12 de abril 
de 2021. 

 

ATIVIDADE 

Leia as perguntas abaixo e responda:  

a) Como pode ser definida a migração? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

b) Explique a diferença dos termos Emigrante e Imigrante? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

c) Dentre os principais motivos de migrações, destaque 04 de acordo com o texto estudado. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

d) Os fluxos migratórios foram motivados por quais contextos? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

https://sme.goiania.go.gov.br/conexaoescola/eaja/geografia-o-sujeito-e-seu-lugar-no-mundo-deslocamentos-populacionais-tipos-de-migracao-fluxos-migratorios/
https://sme.goiania.go.gov.br/conexaoescola/eaja/geografia-o-sujeito-e-seu-lugar-no-mundo-deslocamentos-populacionais-tipos-de-migracao-fluxos-migratorios/


 

CIÊNCIAS 
PROFESSORA: SIMONE 

  

Objeto do conhecimento/ conteúdo: Temperatura e calor.  
Objetivos da aula:  
Utilizar o conhecimento das formas de propagação do calor para justificar a utilização de 
determinados matérias (condutores e isolantes) na vida cotidiana, explicar o princípio de 
funcionamento de alguns equipamentos (garrafa térmicas, coletor solar etc.) e/ou construir 
soluções tecnológicas a partir desse conhecimento. 
Avaliar o papel do equipamento termodinâmico para a manutenção na vida na Terra, para o 
funcionamento de maquinas térmicas e em outras situações cotidianas.  
 
Metodologias: Realização de leitura interpretativa, após realização da atividade reflexiva.  
 
A energia do Sol  
O sol é a única fonte de calor do planeta. Parte da energia solar que chega à Terra é absorvida 
pela atmosfera, pelos materiais e pelos seres vivos, aquecendo-os de maneira diferente. Em 
um dia ensolarado na praia, por exemplo, a água do mar possui uma temperatura amena 
quando comprada à areia da orla. 
 

Energia Térmica 

 
 
 
 
 

Alguns lembretes importantes:  
Colocar nome completo, série, data e temática da aula no caderno.  
Não precisa copiar o texto, mas a leitura é essencial e importante.  
Após a leitura, desenvolver a atividade e devolver com a imagem nítida para o whatsapp 
privado do (a) professor (a).  
Qualquer dúvida estarei à disposição.  



Equilíbrio térmico 
 

Se deixarmos uma xicara de chá quente sobre uma mesa, sabemos que após algum tempo a 
temperatura do liquido diminuirá. Inicialmente, o chá e o ambiente não tem a mesma 
temperatura, ou seja, as partículas que constituem cada um deles se agitam com intensidades 
distintas. Com o passar do tempo, o chá transfere para o ambiente uma parte de sua energia 
térmica e sua temperatura diminui. Esse processo termina apenas quando os dois corpos 
atingem a mesma temperatura. Dizemos que, nesse caso, eles estão em equilíbrio térmico.   
 Imagine uma mistura de café com leite. O café, retirado de uma garrafa térmica, está a 
50º C e o leite, retirado da geladeira, está a 5ºC. Essas são as temperaturas iniciais de cada 
bebida. Ao misturamos as duas, a temperatura do café diminuirá, porque ele estará cedendo 
calor para o leite. Contudo, a temperatura do leite aumentará, por ele estará recebendo calor. 
Essas transferências de energia ocorrem até que toda a mistura esteja a uma mesma 
temperatura, em equilíbrio térmico.  
 
Com base nos fragmentos textuais, responda as atividades reflexivas abaixo:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atividade  
 

1) Explique, com suas palavras, o que é calor. 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 

2) O que acontece com a temperatura de um suco quando colocamos cubos de gelo dentro 
dele?  
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
  

3) Como um termômetro mede a temperatura do corpo humano?  
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 
4) Quando encostamos em um abjeto de metal e outro de madeira, parece que o metal 

está mais gelado que a madeira, mesmo que ambos estejam à mesma temperatura 
ambiente. Por que isso acontece?  

5) _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 

6) Qual é a relação entre a temperatura de um corpo e a energia cinética e suas 
partículas?  
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
 
 

 



      7) O que ocorre quando dois corpos com temperaturas diferentes são colocadas em 
contato? 

 
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 

 
                                                               

 

HABILIDADES:( EF08LI05) Inferir informações e relações que não aparecem de modo explícito 

no texto para     construção de sentidos. 

 

     01-  Leia o texto e marque a opção correta: 

 

THE POST OFFICE 

 

This is a post office. 

We can send letters from here. 

The postman delivers letters. 

Julie is sending a letter to Sam. 

We can also buy stamps from the post office. 

 

 

              2 – Where can we send the letters from ? 

 

             A – School        B – Post office        C – Bank 

 

           3 – Who delivers the letters? 

 

           A – A  Postman      B – A Teacher    C – A Doctor 

 

          4 – Who is sending a letter to Sam? 

 

         A – Kate       B – Julie        C – Bem 

 

          5 – What can we buy from the post office? 

 

         A – Shoes        B – Clothes       C - Stamps 

 

       Vocabulary: 

       send : enviar 

       Letter: carta 

       Deliver: entregar 

       Buy: comprar 

       We can: nós podemos 

       Stamps: Selos 

  

Orientações:  
Estar  atento a explicação do professor(a), no grupo de Whats App, para  realizar 
a atividade  com  sucesso. 



EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSORA: ALINE 

 

Habilidades: Experimentar, fruir e recriar diferentes brincadeiras e jogos da cultura popular 

presentes no contexto comunitário e regional, reconhecendo e respeitando as diferenças 

individuais de próprio desempenho. 

 
 

                                                                         Atividades 
      Observe a sequência de 4 diferentes exercícios para realizar sua tarefa. 
 

Exercício 1. 
 
Daremos início a nossa aula de hoje com alongamento. Siga as instruções de acordo 
com os movimentos indicados, abaixo nas figuras, ficando 10 segundos em cada 
posição. Conte o tempo em voz alta.Faça sempre dos dois lados. 

 

Exercício 2. 

Observe a figura abaixo e vamos correr sem sair do lugar. Marque 2 minutos 

no relógio e corra sem sair do lugar.  Levantando  bastante os joelhos, sem 

parar, até acabar o tempo. Repita por mais 3 vezes, descansando sempre ao 

terminar os dois minutos marcados no relógio.          

 

      

        

 

 



       Exercício 3.    

     Polichinelo:   Começando em pé com as pernas juntas e braço baixos, abre-se as 

pernas ao mesmo tempo levantando os braços acima da cabeça e batendo palma. Volta-

se a posição inicial e continua repetindo o movimento. Faça 20 Polichinelos e descanse 

por 1 minuto. Faça mais 2 séries de 20 repetições. 

Terá um total de 3 vezes de 20 Polichinelos, descansando 1 minuto entre cada repetição. 
 
 

 

 
  

 

 

        

         Exercício 4. 

    

         Prancha: A atividade consiste em deixar o corpo parado com os músculos contraídos por 

um tempo.                   Faça o exercício com os cotovelos apoiados no chão por 20 segundos, 

descansando 30 segundos de uma repetição a outra, inicie mais um tempo de 20 segundos 

conforme a figura, descanse mais 30 segundos e repita pela última vez de 20 segundos 

conforme a figura para finalizar. 

 

                                      

 

 

 

Observação: Faça seu registro por meio de fotos ou vídeo. 

Relate o que achou desses exercícios e qual sua importância. 

 
 

ARTE 
PROFESSORA: TAYNARA 

 
POP ARTE 

Pop Art é um movimento artístico que se caracteriza pela reprodução de temas relacionados ao 
consumo, publicidade e estilo de vida americano (american way of life). 

 



Esse é um termo em inglês que significa "arte popular" e surgiu durante a década de 1950, na 
Inglaterra. A expressão foi criada pelo crítico Lawrence Alloway durante os encontros de um 
grupo de artistas intitulado "Grupo Independente". Depois, difundiu-se durante os anos de 
1960, atingindo seu auge em Nova York. 

A pop art não deve ser considerada um fenômeno de cultura popular (apesar de estar muito 
interligada a ela), mas uma interpretação feita pelos seus artistas da cultura dita popular e de 
massas. 

Este fenômeno artístico baseou-se, em grande medida, na estética da cultura de massas, a 
mesma criticada pela Escola de Frankfurt. 

O movimento influenciou grandemente o grafismo e os desenhos relacionados à moda. 

Características da pop art 
 Aproximação da arte com a vida cotidiana; 
 Utilização de cores intensas e vibrantes; 
 Reproduções de peças publicitárias; 
 Inspiração na cultura de massa; 
 Uso da serigrafia; 
 Imitação da estética industrial; 
 Reproduções em série do mesmo tema; 
 Uso da imagem de celebridades; 
 Inspiração no universo das história em quadrinhos. 

                                        (Fonte: www.todamateria.com.br )

 

ATIVIDADE 

Após a leitura do texto, sobre as características do movimento artístico Pop Art, crie em seu 

caderno uma obra com uma logomarca da atualidade, seguindo o passo a passo. 

1º Divida a folha do seu caderno em 6 quadrados. 

2º Escolha uma logomarca (É a forma de representação do nome de uma empresa com um tipo 

de letra característico.) 

3º Desenhe a logomarca em cada um dos quadrados 

5º Pinte de acordo com as obras da POP ART. (Cores intensas e vibrantes) 

Exemplos:   

              

(Fonte: blogbethsarubbi.blogspot.com) 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.todamateria.com.br/cultura-de-massa/
https://www.todamateria.com.br/historia-em-quadrinhos/

