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     ALUNO (A): ____________________________________________________________Turma:   

 

 
 

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!! 

 

 

 

 

 

 

 



 

ORIENTAÇÕES: 

- As respostas das atividades deverão ser registradas no caderno; 

- Não esqueça de registrar no caderno a data e o número da coletânea; 

- O tempo previsto para a realização das atividades são de 15 dias. 

- Estar  atento a explicação do professor(a), no grupo de Whats App, para  realizar a atividade com 

sucesso. 

 

 

ATIVIDADE DE LÍNGUA PORTUGUESA – PROFª. DEBORA 

 

 ORIENTAÇÕES: Realizar a atividade com atenção e capricho; 

 Colocar o nome completo e a turma. 
HABILIDADE: (EF89LP03) Analisar textos de opinião (artigos de opinião, editoriais, cartas de 
leitores, comentários, posts de blog e de redes sociais, charges, memes, gifs etc.) e posicionar-se 
de forma crítica e fundamentada, ética e respeitosa frente a fatos e opiniões relacionados a esses 
textos. 

 

Gênero textual: Charges 
 Gênero textual relacionado com o humor, as charges constroem seus significados a partir 
da relação entre linguagem verbal e não verbal. A charge é um tipo de ilustração que geralmente 
apresenta um discurso humorístico e está presente em revistas e principalmente jornais. Trata-se 
de desenhos elaborados por cartunistas que captam de maneira perspicaz as diversas situações 
do cotidiano, transpondo para o desenho algum tipo de crítica, geralmente permeada por fina 
ironia. 
  Ao analisarmos uma charge, podemos perceber que nela estão inscritas diversas 
informações construídas a partir de um interessante processo intertextual que obriga o interlocutor 
a fazer inferências e a construir analogias, elementos sem os quais a compreensão textual ficaria 
comprometida. Seu principal objetivo é estabelecer uma opinião crítica e, através dos elementos 
visuais e verbais, persuadir o leitor, influenciando-o ideologicamente. 
Leia as charges a seguir e responda: 
 
Texto 1 

 
 
 
Texto 2 

 

https://brasilescola.uol.com.br/redacao/intertextualidade-.htm


 
1. No texto 1, por que o slogan sugerido por um dos personagens poderia constituir uma proposta 
interessante? 

a) Qual é o objetivo do chargista ao produzir esse texto usando o humor? 
b) De que forma o chargista emprega a intertextualidade na produção desse texto? 
c) Que recurso o autor utiliza na charge para despertar a atenção do leitor em relação ao 
enunciado do slogan? 
 
2. No texto 2, o produtor remete sua leitura a um conto de fadas antigo, atualizando-o. Em que 
conto ele se baseia? Esclareça sua resposta. 
a) O chargista dialoga com o texto-fonte, criando uma relação intertextual de caráter humorístico 
entre o conto original e a charge. Explique como o autor trabalhou o humor nessa paródia. 
b) A charge é um gênero textual, cujo conteúdo expressa, em geral, uma crítica social ou política. 
Qual é a crítica feita pelo autor nesse texto? 
 
3- Faça a interpretação da charge e marque um “x” na opção que você considera correta. 

 
 
A charge revela uma crítica aos meios de comunicação, em especial à internet, por quê? 
a) (...) Questiona a integração das pessoas nas redes virtuais de relacionamento. 
b) (...) Considera as relações sociais como menos importantes que as virtuais. 
c) (...)Enaltece a pretensão do homem de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. 
d) (...) Descreve com precisão as sociedades humanas no mundo globalizado. 
e) (...)Concebe a rede de computadores como espaço mais eficaz para a construção de relações 
sociais. 
 
 
 
ATIVIDADES DE MATEMÁTICA – PROF. JOÃO FERNANDO 
 

Campo Temático: Conjuntos Numéricos. 
 
Objeto de Conhecimento: Conjunto dos Números Reais (ℝ) 
Habilidades: (EF08MA05) Reconhecer e utilizar procedimentos para a obtenção de uma 
fração geratriz para uma dízima periódica. 

 
 

 



 
CONJUNTO DOS NÚMEROS REAIS 

 
NÚMEROS RACIONAIS: Número racional é todo número que pode ser escrito na forma   (b ≠ 0) com a 

  

e b inteiros. 

Exemplos: 
 5 = 5 

1 

Observe que: 

 
b) – 2 = - 2 

1 

 
c) 0,7 = 7 

10 

 
d) 2,83 = 283 

100 

 
e) 0,444... = 4 

9 

 
f) 0,7272... = 72 

99 

 Todo número inteiro é um número racional. (exemplos a e b) 

 Toda decimal exata é um número racional (exemplos c e d) 

 Toda decimal periódica é um número racional (exemplos e e f) 
 

NÚMEROS IRRACIONAIS: Os números que não podem ser escritos em forma de fração são 
chamados de números irracionais. Os números irracionais têm infinitas casas decimais e não são 
periódicos. 

 
Exemplos: 

 0,4137128.... b) 7,1659314... c) – 0,4837616... d) – 2,8283541... 
 

As raízes quadradas de números que não são quadrados perfeitos são também exemplos de 
números irracionais. 

 √2 = 1,4142... b) √3 = 1,7320... c) √5 = 2,2360... d) √6 = 

2,4494... 
 
NÚMEROS REAIS: A união dos conjuntos dos números racionais e irracionais chama-se conjunto 

dos números reais, que será indicado com ℝ. 
ℝ = {números racionais}   {números irracionais} 

Exemplos: 

 3 é um número racional. É também um número real 
5 

 √7 é um número irracional. É também um número real 

 2 é um número natural, inteiro, racional e real. 

 
 

ATIVIDADES 
 

 Quais destes números são racionais? 
a) 4 c) 0 e) 0,3 g) – 3,8 i) 1,845 
b) 8 d) – 7 f) 2,9 h) 0,473  

 

 Classifique em racional ou irracional cada número seguinte: 
0,777... e) 2,8181... i) 6,123123... 
4,1212... f) 4,845845... j) 1,234576... 
5,1318... g) 3,476581...  

0,1465... h) 0,193238...  

 

 Determine as raízes apenas quando são números naturais: 

a √1 c) √3 e) √5 g) √7 i) √9 
b √2 

 
Responda: 

d) √4 f) √6 h) √8  

a Quais dos números acima são racionais? 
 
               B   Quais dos números acima são irracionais? 

 



 

 Classifique em racional ou irracional cada número seguinte: 

a √12 d) √24 g) √44 j) √64 
b √15 e) √36 h) √58 m) √72 

c √16 f) √49 i) √60 n) √81 
 

 Observe o conjunto A e responda: 

A = {√6, √15, √20, √25, √30, √36, √40, √49} 
a Quais elementos de A são números 
racionais? b Quais elementos de A são 
números irracionais? c Quais 
elementos de A são números reais? 

 

 Responda: 
a Todo número racional 
é real? b Todo número 
irracional é real? c Todo 
número real é racional? d
 Todo número real é ir-
racional? 

 

 Quais desses números são reais: 

a √1 b) √−1 c) √4 d) √−4 e) √9 f) √−9 
 Dê e-

xemplos de: a
 Três números 
racionais. 
b Três números irracionais. 

 

 Verifique se o número √2 + √4 é racional ou irracional. 

 

 Verifique se o número √1 + √9 é racional ou irracional. 

 

 Verifique se o número √5 + √2 é racional ou irracional. 
 

 

 

 

ATIVIDADES DE CIÊNCIAS  -  PROFª. CIÊNCIAS  

        
Leia o texto abaixo e responda as questões: 

Biodiversidade Brasileira 

A biodiversidade é a exuberância da vida na Terra – diz respeito ao número de diferentes 

categorias biológicas (riqueza) da Terra e à abundância relativa destas categorias. Nesse contexto, 

o Brasil é o país que tem a maior biodiversidade de flora e fauna do planeta - uma enorme 

variedade de animais, plantas, microrganismos e ecossistemas. Muitas das espécies brasileiras 

são endêmicas, e diversas espécies de plantas de importância econômica mundial – como o 

abacaxi, o amendoim, a castanha do Pará, a mandioca, o caju e a carnaúba – são originárias do 

Brasil. O valor da biodiversidade brasileira é incalculável, apenas quanto ao seu valor econômico, 

como base da indústria de biotecnologia e de atividades agrícolas, pecuárias, pesqueiras e 

florestais – são estimados em 33 trilhões de dólares anuais. As atividades de extrativismo florestal 

e pesqueiro empregam mais de três milhões de pessoas. A biomassa vegetal, incluindo o etanol da 

cana-de-açúcar, a lenha e o carvão derivados das florestas respondem por 30% da matriz 

energética nacional – e em determinadas regiões, como o Nordeste, atendem a mais da metade da  



demanda energética industrial e residencial. Além disso, grande parte da população brasileira faz 

uso de plantas medicinais para tratar seus problemas de saúde. Na agricultura, o Brasil possui 

exemplos de repercussão internacional sobre o desenvolvimento de biotecnologias que geram 

riquezas por meio do adequado emprego de componentes da biodiversidade. Mas esta exuberante 

diversidade biológica global vem sendo dramaticamente afetada pelas atividades humanas ao 

longo do tempo – e hoje a perda de biodiversidade é um dos problemas mais contundentes a 

acometerem o Brasil. A crescente taxa de extinção de espécies – que estima-se estar entre mil e 

10 mil vezes maior que a natural – demonstra que o mundo natural não pode mais suportar 

tamanha pressão. Diante deste quadro, é importante celebrar a vida na Terra, refletir sobre o valor 

da biodiversidade e a agir para protegê-la. E a hora de agir é agora. 

Agora vamos, lá! 

1- O que é biodiversidade? Dê exemplos. 

______________________________________________________________________________ 

 

2 – Explique o que são as espécies endêmicas.  

______________________________________________________________________________ 

 

3 – Qual a importância da biodiversidade brasileira? 

 

4 – O que poderá acontecer com a biodiversidade no futuro se não houver conscientização da 

população brasileira? 

______________________________________________________________________________ 

 

5- A luta pela manutenção da variedade e da diversidade biológica nem sempre é bem entendida 

pela população. Quais são os principais motivos da perda da biodiversidade? 

______________________________________________________________________________ 

 

6- Quais são as consequências da extinção de uma espécie sob o ponto de vista da 

biodiversidade? 

______________________________________________________________________________ 

 

7- Biodiversidade foi tema muito discutido durante a preparação e realização da Conferência 

Mundial Sobre Meio Ambiente. 

Justifique porque certas regiões geográficas são consideradas biodiversas. 

 

ATIVIDADES DE GEOGRAFIA – PROFºª. KERLE 

 
HABILIDADES: 
 
EF08GE05) Aplicar os conceitos de Estado, nação, território, governo e país para o entendimento 
de conflitos e tensões na contemporaneidade, com destaque para as situações geopolíticas na 
América e na África e suas múltiplas regionalizações a partir do pós-guerra.  
 
 
 

Diferentes formas de regionalização 
Chamamos de região uma porção de território que apresenta características semelhantes, de 
acordo com determinados critérios e classificações. Para estudar o mundo do ponto de vista físico, 
por exemplo, é feita uma regionalização, ou seja, uma divisão do território com base em elementos 
como solo, relevo, vegetação etc. Já para estudar as sociedades e os povos, podemos classificá-
los com base em países ou Estados, religiões, línguas, etnias, culturas, desenvolvimento, entre  
 



muitos outros aspectos. 
A regionalização pode ser feita com base em critérios naturais; econômicos; políticos; sociais; 
culturais; dentre outros. Por meio das regionalizações, podemos estudar um conjunto de países 
comparando diferenças e semelhanças e analisando aspectos gerais e particulares. 
 

Regionalização por critérios ambientais 
O planeta Terra possui diferentes características naturais que permitem uma regionalização de 
acordo com critérios ambientais. Assim, uma das regionalizações mais utilizadas na Geografia é a 
divisão do planeta a partir de suas zonas climáticas: Zonas Polares, Zonas Temperadas e Zonas 
Tropicais, Regiões Desérticas e Altas Montanhas. 

 
Países desenvolvidos e subdesenvolvidos 

Países desenvolvidos são nações com elevado desenvolvimento econômico e social. Essa 
classificação utiliza critérios como grau de riqueza, nível de industrialização e desenvolvimento, 
Produto Interno Bruto (PIB), renda per capita e Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). O 
desenvolvimento econômico é também um critério preponderante de classificação. São usados 
como sinônimos de países desenvolvidos termos como “países industrializados” e “países de 
primeiro mundo”. Entre esses países, podemos destacar: Noruega, Suíça, Suécia, Austrália, Japão 
e Estados Unidos. 

Países subdesenvolvidos 
Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), são considerados subdesenvolvidos os países 
que apresentam baixos indicadores socioeconômicos. Essas nações apresentam PIB reduzido e 
baixa renda per capita. Os indicadores sociais de saúde, educação e nutrição são baixos, o que 
indica diversos problemas sociais, como fome, miséria e desemprego. Esses países apresentam 
baixa industrialização e economia dependente dos países desenvolvidos. São considerados 
vulneráveis economicamente e apresentam expressivos setores agrícolas e de serviços. As taxas 
de mortalidade infantil, mortalidade e natalidade são altas, indicando problemas sociais ligados, 
principalmente, à saúde, como má nutrição e falta de acesso a medicamentos. 
 

Primeiro, segundo e terceiro mundo 
Uma das formas de regionalizar o mundo é a partir do critério de nível de desenvolvimento. No 
período da Guerra Fria, por exemplo, o mundo foi dividido em: Primeiro, Segundo e Terceiro 
Mundo. 
Primeiro Mundo: são considerados desse grupo os países que possuem características comuns, 
como economias fortalecidas, altos índices de industrialização, elevado nível tecnológico, além de 
suas populações apresentarem indicadores sociais elevados, tais como boa qualidade de vida, 
bons rendimentos, baixos níveis de analfabetismo, boa expectativa de vida, entre outros. Os países 
que compõem esse grupo são: Canadá, Estados Unidos, Europa Ocidental, Japão e Austrália. 
Atualmente esse grupo é conhecido como “desenvolvido”. 
Segundo Mundo: é constituído por um grupo de países ex-socialistas, como a União Soviética, 
que possuíam economia planificada. Essa designação não é mais usada atualmente. Muitos 
cientistas classificam como de Segundo Mundo os países detentores de economias emergentes, 
como China, Rússia, Brasil, Argentina, México e Índia. Esses países são chamados atualmente de 
“países em desenvolvimento”. 
Terceiro Mundo: fazem parte desse grupo os países que possuem economia subdesenvolvida ou 
em desenvolvimento, geralmente nações localizadas na América Latina, África e Ásia. Fazem parte 
desse grupo: a maioria dos países latinos, e muitos países da África e Ásia. 
As denominações apresentadas, bem como as suas características, estão de acordo com a Teoria 
dos Mundos, esse método de análise foi usado entre os anos de 1945 e 1990. Apesar dessas 
expressões não serem mais usadas, a configuração do mundo praticamente não mudou, com 
exceção de alguns países que conseguiram evoluir um pouco. 
 

                                             Países do norte e países do sul 
A regionalização norte-sul foi elaborada para designar a atual conjuntura socioeconômica 
internacional, em substituição à antiga divisão do mundo em países de 1º, 2º e 3º mundo. 
Considerando que a maior parte dos países subdesenvolvidos se encontra no sul e os  



desenvolvidos, no norte, criou-se a divisão norte-sul. Entretanto, conforme podemos observar no 
mapa abaixo, essa divisão não representa a divisão do mundo conforme o ordenamento 
cartográfico dos hemisférios norte e sul. 
Os países do Norte são caracterizados pelo elevado Produto Internos Brutos (PIB) e pelas 
condições históricas de poder e acúmulo de riquezas. São representados, em geral, pelos Estados 
Unidos, União Europeia e Japão. Apesar das boas condições econômicas, nesses países também 
existem desigualdades sociais e pessoas em condições de acentuada pobreza. 
Os países do Sul apresentam as maiores taxas de pobreza, violência e problemas sociais do 
planeta. Sua situação de dependência econômica se deve aos processos de colonização, 
imperialismo e neocolonização impostos pelas nações consideradas desenvolvidas. Entre os 
países do sul, existem aqueles países chamados “emergentes” ou em desenvolvimento, são os 
BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul), os Tigres Asiáticos e o México. 
 
Texto retirado e adaptado de: livro didático Araribá Mais, geografia 8º ano capitulo 05; 
<https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/paises-desenvolvidos.htm>; 
<Https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/primeiro-segundo-terceiromundo. 
htm>;<https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/regionalizacao-norte-sul.htm>. Acesso em 
03/08/2020. 

 

 

ATIVIDADES 
 

Questão 1:  Hoje em dia existe uma grande disparidade socioeconômica entre os países do 
mundo, de modo que podemos regionalizá-los em países desenvolvidos e países 
subdesenvolvidos, tendo como critério o nível de desenvolvimento econômico e social, medido por 
indicadores como IDH, renda per capita, PIB, taxa de mortalidade, entre outros. Levando em 
consideração o texto sobre as diferentes formas de regionalização, caracterize os países 
desenvolvidos e os países subdesenvolvidos. 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
Questão 2:  Chamamos de região uma porção do território que apresenta características 
semelhantes, de acordo com determinados critérios e classificações. Quais são os critérios 
utilizados para regionalizar o espaço mundial? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
Questão 3: Explique a regionalização por critérios ambientais. 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
 

ATIVIDADES DE HISTÓRIA – PROFª FERNANDA 

 

Orientações:  
▪ Realize a sua atividade com muita dedicação e capricho. 
▪ Leia o texto para responder as atividades 
 
(EF08HI04/ES) Identificar e relacionar os processos da Revolução Francesa e seus 
desdobramentos na Europa e no mundo, considerando a importância da Revolução Francesa em 
diversos processos históricos ocorridos no Brasil e no Espírito Santo nesse período e 

posteriormente, guiados pelas ideias disseminadas durante esse acontecimento histórico. 

 
 



 
 
 
ATIVIDADES 
 
1) Marco inicial da Revolução Francesa, em 14\07\1789, pois a prisão representava o símbolo da 
monarquia francesa. 

(    ) Olimpíadas.                                                            (    ) Guerra Iluminista 
(    ) Fase do Terror                                                        (    ) Queda da Bastilha. 
 
 
2) Qual foi o Lema da Revolução Francesa? 
 

 
 3) Sobre os Girondinos é correto afirmar que: 
(    ) Representavam os funcionários públicos e queriam melhores salários. 
(    ) Representavam a alta burguesia e queriam evitar a participação dos trabalhadores urbanos 
e rurais na política. 
(    ) Representavam a baixa burguesia e defendiam uma maior participação popular no governo 
(    ) Representam os doentes e queriam mais médicos nos postos de saúde. 
 
 



 
 
 
4) Os _______________ representavam a ________________________ e defendiam uma maior 
participação popular no governo. Liderados por ________________ e ______________________ 
eram radicais e defendiam mudanças na sociedade que beneficiassem os pobres. 
 
5) Explique o que foi a Fase do Terror. 
 

 
 
 

 

ATIVIDADES DE INGLÊS – PROFª. BRAULIA 

 

     TEMA: PRONOMES INTERROGATIVOS                                                              

 

HABILIDADES (EF07LI08): RELACIONAR AS PARTES DE UM TEXTO E FORMAR PARÁGRAFOS, 
PARA CONSTRUIR UM SENTIDO GLOBAL.  

 

     Quais são os Pronomes Interrogativos em Inglês? 
 
     -  who (quem)                                       -  where (onde) 
     -  what (o quê, qual)                             -  which (o quê, qual) 
     -  why (por que)                                    -  when (quando) 
     -  how (como) 
 

1 - USE O PRONOME  INTERROGATIVO  CORRETO;  
 

          a)……………….. is your first name? 
          b)……………….. can you come to visit me? 
          c) You look as if you’ve had a bad day. ……………… happened ? 
          d) Is there a reason ……………….you must work on Sundays? 
          e)……………….. is your favorite color, blue or red? 
          f)……………….. are you today? 
  
  

      2  - FAÇA UMA FRASE EM PORTUGUÊS E INGLÊS COM CADA PRONOME ABAIXO:  
EMEF  

 

 

 

 

      ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA – PROFª. ALINNE 

 

          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 

. 

 

 



                                                                                                                                   

                                                         

 

Ginástica de Condicionamento Físico 

 

                         A ginástica é uma forma de exercícios físicos que é classificada em duas 

modalidades, as competitivas onde existe competição, como nas olimpíadas e também as não 

competitivas, como as praticadas em academias. A ginástica muitas vezes é procurada para quem 

quer melhorar o corpo, emagrecer ou até mesmo fortalecer os músculos e também melhorar o 

aperfeiçoamento mental em forma de relaxar a mente. A ginástica desenvolveu-se efetivamente na 

Grécia antiga, a partir dos exercícios que os soldados praticavam, incluindo habilidades e também 

acrobacias. 

                         A palavra Ginastica, surgiu do grego Gymnastiké, que é a arte de fortificar o corpo e 

também dar-lhe agilidade. Ela se tornou um esporte olímpico a partir da Grécia, pois os gregos 

começaram a utilizar nas Olimpíadas de Atenas no ano de 1896, mas só para os homens. E foi no 

ano de 1928 que a participação das mulheres foi liberada em Amsterdã. 

                       É a ginástica indicada para manutenção da boa forma e do bom desempenho das 

funções orgânicas. Praticada em academias ou na forma de atividade física livre, respeitando uma 

frequência, intensidade e duração adequadas. 

                                                       

 

                                                                                   Atividade 

01- Defina o que é ginástica competitiva e não competitiva.  
02- Pensando na atividade física livre, nesse momento em que estão em casa, quais exer-

cícios físicos são possíveis de serem realizados? Cite exemplos, podendo realizá-los e 
registrá-los por meio de fotos. 

 

 

 

  ATIVIDADES DE ARTE – PROFª.TAYNARA  

 

 

Dificilmente paramos para observar a sombra e luz na natureza, nos objetos ou nos seres. 

Ela é um elemento fundamental na pintura e aprender a observá-la através do exercício do 

desenho é uma parte importante do ensino de arte. Desenhos, pinturas, fotografias e outros objetos 

artísticos naturalmente em duas dimensões, necessitam de sombra e luz para passarem a ideia de 

volume, além da perspectiva. 

Sombra e luz são os mais básicos elementos para darmos volume em desenhos. 

O volume é em conjunto com a forma outro dos aspectos que distingue os objetos que nos 

rodeiam. Este depende da luz que recebe, e por consequência das sombras que este produz. 

A definição correta do volume num objeto se consegue através da valorização exata das 

intensidades das suas sombras. 

 

 

 

 

 

 

Campo de Experiência: ARTES 

CONHECER OS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DA  ARTE VISUAIS E SEU POTENCIAL POETICO (PONTO,  
LINHA, FORMA, VOLUME BI E TRIDIMENSIONAL, TEXTURA, COR, ESPAÇO, MOVIMENTO, LUZ E SOMBRA.   

Habilidades:  EF15AR02-ES 



 

 

 

 

 

 

 

       

 

              Podemos definir dois tipos de sombras, as próprias e as projetadas. 

As sombras próprias são as que originam o objeto em si próprio e as projetadas são 

aquelas que ele produz nas superfícies vizinhas. Também se deve ter em consideração os 

reflexos produzidos pela luz, que projetam as superfícies ou objetos vizinhos já que estas 

aclaram a sombra própria. 

O volume é o que distingue os objetos que nos rodeiam. Este depende da luz que 

recebe, e por consequência das sombras que este produz. 

 

 

Utilize seu livro, pagina 10 – 18. 

 

Responda:  

1- O que é sombra? 
2- Para que serve a técnica de luz e sombra? 
3- O que é sombra própria? 
4- Qual a importância do uso das técnicas de luz e sombra? 
5- O que é uma sombra projetada?  
6- Agora observe um objeto de uso cotidiano como o bule ou a chaleira (ao seu critério), 

desenhe-o e aplique a técnica de sombreamento.    
 

Realize  as atividades em seu caderno.
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