
 

 
 

EMEF “CÉU AZUL” 

8ª COLETÂNEA DE ATIVIDADES PRDAGÓGICAS 

FUNDAMENTAL II 

6º ANO 
 

 
 

          

               ALUNO__________________________________________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!! 

 
 

 

 

 

 

 



ATIVIDADE DE PORTUGUÊS- PROFª. DÉBORA 

 

 ORIENTAÇÕES: Realizar a atividade com atenção e capricho; 

 Colocar o nome completo e a turma. 

 OBJETO DO CONHECIMENTO: Morfologia classe de palavras- (Adjetivo). 

 HABILIDADE: EF06LP04 

 

O ADJETIVO 

O adjetivo é uma classe de palavras que atribui características aos substantivos, ou seja, ele 
indica sua qualidade, defeito, estado, condição etc. Essas palavras variam em gênero (feminino e 
masculino), número (singular e plural) e grau (comparativo e superlativo). 
Exemplos de adjetivos: 
- Garota bonita. 
- Garotas bonitas. 
- Criança obediente. 
- Crianças obedientes. 

Os tipos de adjetivos 
Os adjetivos são classificados em: 
1 -Adjetivo Simples- apresenta somente um radical. Exemplos: pobre, magro, triste, lindo, bonito. 

2-Adjetivo Composto- apresenta mais de um radical. Exemplos: luso-brasileiro,   
superinteressante, rosa-claro, amarelo-ouro. 
3-Adjetivo Primitivo- palavra que dá origem a outros adjetivos. Exemplos: bom, alegre, puro, triste, 
notável. 
4-Adjetivo Derivado- palavras que derivam de substantivos ou verbos. Exemplos: articulado (verbo 
articular), visível (verbo ser), formoso (substantivo formosura), tristonho (substantivo triste). 
5-Adjetivo Pátrio (ou adjetivo gentílico) - indica o local de origem ou nacionalidade de uma pessoa. 

Exemplos: brasileiro, carioca, paulista, europeu, espanhol. 
 

O gênero dos adjetivos 
Em relação aos gêneros (masculino e feminino), os adjetivos são divididos em dois tipos: 
1-Adjetivos Uniformes- apresentam uma forma para os dois gêneros (feminino e masculino). 
Exemplo: menino feliz; menina feliz. 
2-Adjetivos Biformes- a forma varia conforme o gênero (masculino e feminino). Exemplo: homem 

carinhoso; mulher carinhosa. 
 

O número dos adjetivos 
Os adjetivos podem estar no singular ou no plural, concordando com o número do substantivo a 
que se referem. Assim, a sua formação se assemelha à dos substantivos. 
Exemplos: 
- Pessoa feliz - pessoas felizes. 
- Vale formoso - vales formosos. 
- Casa enorme - casas enormes. 
- Problema socioeconômico - problemas socioeconômicos. 
- Menina afro-brasileira - meninas afro-brasileiras. 
- Estudante mal-educado - estudantes mal-educados. 
 

O grau dos adjetivos 
Quanto ao grau, os adjetivos são classificados em dois tipos: 
1-Comparativo: utilizado para comparar qualidades. 
2-Superlativo: utilizado para intensificar qualidades. 
 
1. Grau comparativo 
- Comparativo de Igualdade- O professor de matemática é tão bom quanto o de geografia. 

https://www.todamateria.com.br/adjetivo-simples/
https://www.todamateria.com.br/adjetivo-composto/
https://www.todamateria.com.br/adjetivos-patrios/
https://www.todamateria.com.br/adjetivos-uniformes/
https://www.todamateria.com.br/adjetivos-biformes/
https://www.todamateria.com.br/substantivos/


- Comparativo de Superioridade- Marta é mais habilidosa do que a Patrícia. 
- Comparativo de Inferioridade- João é menos feliz que Pablo. 
 
2. Grau superlativo 
- Superlativo Absoluto: refere-se a um substantivo somente, sendo classificados em: 
- Analítico- A moça é extremamente organizada. 
- Sintético - Luiz é inteligentíssimo. 
- Superlativo Relativo: refere-se a um conjunto, sendo classificados em: 
- Superioridade - A menina é a mais inteligente da turma. 
- Inferioridade - O garoto é o menos esperto da classe. 

 
A locução adjetiva 

A locução adjetiva é o conjunto de duas ou mais palavras que possuem valor de adjetivo. 
Exemplos: 
- Amor de mãe - Amor maternal.                               - Doença de boca - doença bucal. 
- Pagamento do mês - pagamento mensal.              - Férias do ano - férias anuais. 
- Dia de chuva - dia chuvoso. 

O pronome adjetivo 
Os pronomes adjetivos são aqueles em que o pronome exerce a função de adjetivo. Surgem 
acompanhados do substantivo, modificando-os.  
Exemplos: 
- Este livro é muito bom. (acompanha o substantivo livro). 
- Aquela é a empresa onde ele trabalha. (acompanha o substantivo empresa). 
 

1- Faça a correspondência e classifique corretamente os tipos de adjetivos: 

1. Adjetivo simples (.... ) verde-escuro 

2. Adjetivo primitivo ( ....) italiano 

3. Adjetivo derivado (.... ) belo 

4. Adjetivo composto (.... ) insensato 

5. Adjetivo pátrio (.... ) falso 

 
2- Assinale a alternativa onde todos os adjetivos são biformes: 
a) (....) bonito - gentil - completo;                       b) (....) legal - elegante - atrasado 
c) (....) belo - inteligente - novo;                         d) (....) feio - cansado - maravilhoso; 
e) (....) feliz - querido – esperto. 
 
3-Leia a frase abaixo e escolha a alternativa onde a flexão de plural está correta. 
“Tenho uma blusa verde-água.” 
a) (....)Tenho umas blusas verdes-águas.         b) (....)Tenho umas blusas verde-águas. 
c) (....)Tenho umas blusas verdes- água.          d) (....)Tenho umas blusas verde-água. 
 
4- Observe as palavras sublinhadas nas frases abaixo e escolha a alternativa onde a classificação 
dos adjetivos destacados está correta. 
- Devido à pancada, meu braço ficou arroxeado. 
- Mesmo depois de curado, sentia-se fraco. 
- Esse vestido ficou bonito em você. 
a) (....) primitivo - derivado – simples                 b) (....) derivado - primitivo - simples; 
c) (....) derivado - derivado - simples;                 d) (....) composto - primitivo - simples. 
 
5- Identifique o grau dos adjetivos das frases abaixo: 
- Regina é tão inteligente quanto Maria. 
- Essa matéria é muito difícil. 
 - Chegamos da escola cansadíssima. 
a) (....) comparativo de igualdade - superlativo absoluto sintético - superlativo absoluto analítico. 
b) (....) comparativo de igualdade - superlativo relativo de superioridade - superlativo absoluto 
sintético. 



c) (....) comparativo de igualdade - superlativo absoluto analítico - superlativo absoluto sintético. 
d) (....) comparativo de igualdade - superlativo relativo de inferioridade - superlativo absoluto 
analítico. 
 

 
 

ATIVIDADES DE MATEMÁTICA – PROF. BRUNO 

Objetivos: - compreender o que é número primo e número composto; 
       - Aprender como identificar um número primo e um número composto. 

 

NÚMEROS PRIMOS  

Números primos são os números naturais que têm apenas dois divisores diferentes: o 1 e ele 

mesmo. 

Exemplos: 

2 tem apenas os divisores 1 e 2, portanto 2 é um número primo. 

17 tem apenas os divisores 1 e 17, portanto 17 é um número primo. 

  

NÚMEROS COMPOSTOS 

Um número natural é composto quando tem mais de dois divisores naturais distintos. Todo número 

composto pode ser decomposto em um produto de dois ou mais fatores primos não 

necessariamente distintos. 

Exemplos: 

10 têm os divisores 1, 2, 5 e 10, portanto 10 é um número composto. 

20 têm os divisores 1, 2, 4, 5, 10 e 20, portanto 10 é um número composto. 

Conhece quando um número é divisível por outro 

número?? Então vai aí uma ajudinha... 

 

Exercícios 

1) Identifique e circule os números abaixo que possuem apenas dois divisores, chamados de 

números primos (um e ele mesmo): 

 

Critérios de Divisibilidade 

Primeiro que tudo, importa referir que 

estes critérios só se aplicam a números 

naturais, ou seja, números inteiros 

positivos. Os critérios de 

divisibilidade são utilizados para saber 

se determinado número pode ser 

dividido por outro sem ser necessário 

efetuar manualmente o algoritmo da 

divisão. Por exemplo é possível verificar 

se o número 5492 dá para dividir por 3 

sem efetuar a operação de divisão. 

https://www.matematica.pt/docs/diversos/criterios-divisibilidade.pdf
https://www.matematica.pt/docs/diversos/criterios-divisibilidade.pdf


a) 3        b) 5         c) 6        d) 10        e) 7        f) 8          g) 11       h)13           i) 15         j)19 

 

2) Classifique os números entre Primos e Compostos: 

a -10: ___________________________ 
b - 8:   ___________________________ 
c - 3: ____________________________ 
d - 7: ____________________________ 
e -11: ___________________________ 
f -  9: ___________________________ 
g -12:___________________________ 
h -13:___________________________ 

 

3) Quatro alunos do 6º ano de uma escola, em uma aula de matemática, fizeram as seguintes 
afirmativas: 

 

 

 
Analisando atentamente a afirmativa de cada aluno, marque a opção CORRETA. 

a) Somente a aluna I e o aluno III formularam afirmativas corretas. 
b) Apenas o aluno II cometeu erro em sua afirmativa. 
c) As afirmativas de todos os alunos estão corretas. 
d) Apenas as afirmativas feitas pelos alunos III e IV são corretas. 
 

4) Paula e Gabriel brincavam propondo desafios um para o outro, enquanto estudavam os 

critérios de divisibilidade utilizados para os números naturais. A seguir temos o desafio 

proposto por Paula: 

           

5) Gabriel, um aluno aplicado, respondeu corretamente. Marque a opção que representa a resposta 

dada por ele à Paula. 

a) 5       b) 13       c) 21      d) 29. 

 

      



5) Escreva como você entende a diferença entre os números Primos e Compostos: 

6)Efetue as quatro operações abaixo: 

a) 54679 + 47567 = 

b) 13548 – 8759 = 

c) 12 x 65 = 

d) 67 x 98 = 

e) 1453 x 12 = 

f) 13454 x 145 = 

g) 96   8 = 

h) 96   12 = 

i) 540 45 =  

 

 

ATIVIDADES DE CIÊNCIAS – PROFª. SIMONE  
     

A Terra realiza dois movimentos de grande importância para nós: rotação e translação. 
 
A) Rotação: é o movimento que a Terra realiza em torno do próprio eixo, tendo como consequência 
a sucessão dos dias e das noites. Isso ocorre porque devido ao formato da Terra, nem todas as 
partes do nosso planeta serão iluminadas ao mesmo momento. 
Observe a imagem a seguir e pinte a metade iluminada pelo Sol com uma cor clara de forma a 
representar o dia e a outra metade com uma cor escura, representando a noite. 
  

 
Figura 1: Como consequência do movimento de rotação da Terra há a sucessão dos dias e noites. O 
período de rotação é de aproximadamente 24h. 
 
Observe que na figura 1 a Terra foi representada inclinada. Não é um erro, na verdade a Terra tem 
uma inclinação de aproximadamente 23,5º em relação ao seu eixo perpendicular. 
 
B) Translação: é o movimento que a Terra realiza ao redor do Sol. A Terra leva 365 dias e 6 horas 
para dar uma volta completa e esse período nós chamamos de ano. Para corrigir o nosso calendário 
com a órbita ao redor do Sol, a cada quatro anos é acrescentado um dia a mais no mês de fevereiro 
(ano bissexto). 
As estações do ano (primavera, verão, outono e inverno) são decorrentes do eixo inclinado da Terra 
e o movimento de translação. Esta inclinação faz com que a orientação da Terra em relação ao Sol 
mude continuamente enquanto a Terra gira em torno do Sol. Portanto, a luz do Sol não atinge 
igualmente os hemisférios Sul e Norte. Por isso quando é inverno no hemisfério norte, é verão no 
hemisfério sul. Observe a imagem a seguir. 
 
 



- 

Figura 2: As estações do ano são consequência da inclinação do eixo da Terra e de seu movimento 
ao redor do 
Sol. 
Observando a figura 2, qual a estação do ano no hemisfério Sul quando a Terra está no ponto A? 
Se você respondeu inverno, acertou. No ponto A o hemisfério Sul se inclina para longe do Sol, 
recebendo menos energia. 
Vamos repetir o raciocínio observando a Terra no ponto B. Qual a estação do ano no hemisfério 
Norte? 
Novamente a resposta é inverno. Desta vez é o hemisfério Norte que está inclinado para longe do 
Sol, recebendo menos energia. 
 
Verificando! 

1-   Qual o movimento que a Terra realiza é responsável pela sucessão dos dias e das noites?  
 

 2 -  Qual a duração desse movimento?  
 

3 -  Qual o nome do movimento que a Terra realiza em torno do Sol? 
 
      4 -   Qual a duração desse movimento?                     
  
      5 -  A inclinação do eixo da Terra junto com o movimento em torno do Sol é responsável 
pelas................ 
 
ATIVIDADES DE HISTÓTIA – PROFª. FERNANDA 

 

Orientações:  
▪ Realize a sua atividade com muita dedicação e capricho. 
▪ Leia o texto para responder as atividades. 
(EF06HI07/ES) Identificar aspectos e formas de registro das sociedades antigas na África, no Oriente 
Médio e nas Américas, distinguindo alguns significados presentes na cultura material e na tradição oral 
dessas sociedades, conhecendo sítios arqueológicos no Espírito Santo e ressaltando a importância do 
estudo dos sambaquis e demais registros das sociedades e povos pré-colombianos 

 

MESOPOTÂMIA 

 

No Oriente Médio, onde hoje se localiza o Iraque, desenvolveu-se, na Antiguidade, uma brilhante 
civilização, a mesopotâmica, contemporânea civilização egípcia. Como lá a pedra era rara, os 
monumentos foram construídos com tijolos e não resistiram ao tempo. A denominação Mesopotâmia 
para a região compreendida entre os rios Tigre e Eufrates foi dada pelos gregos antigos e significa 
"terra entre rios". O território da Mesopotâmia é cortado, no sentido norte-sul, por um extenso vale 
no qual correm os rios Tigre e Eufrates, que nascem nas montanhas da Armênia e desembocam no 



Golfo Pérsico. A leste, ficam os montes Zagros, que separam a Mesopotâmia do Irã, e a oeste 
encontra-se o deserto da Arábia. 
A primeira civilização a se instalar na Mesopotâmia foi a dos sumérios, por volta de 3500 a.C. A eles 
e atribuída a criação de um sistema de escrita, denominada cuneiforme, usado pelos outros povos 
que dominaram a região. Tempos depois, foi a vez dos acádios, povo vindo do deserto da Arábia e 
que se estabeleceu no curso médio dos rios. Aproximadamente em 2000 a.C., os acádios foram 
dominados pelos amoritas, que fundaram um grande império, conhecido como Império Babilônico. 
Ao norte da Mesopotâmia viviam os assírios, um povo guerreiro que possuía um poderoso exército. 
Eles acabaram por dominar toda a região. Posteriormente, a Mesopotâmia foi dominada pelos 
caldeus, que fizeram renascer o Império Babilônico, no qual se destacou o governo do rei Hamurabi. 
Os sucessores de Hamurabi tiveram de enfrentar uma serie de revoltas e invasões e, por isso, não 
conseguiram manter a unidade do império, que se esfacelou quando os cassitas e os hititas 
invadiram o território. Os invasores foram vencidos pelo povo assírio por volta de 1200 a.C. 
 
ATIVIDADES 
1) Mesopotâmia um nome que significa ____________________.Essa denominação vem do fato de 
a região ser banhada pelos rios________________ e __________________. 
 
2) A Mesopotâmia corresponde à região onde hoje existe: 
(   ) Brasil                                                           (    ) Iraque 
(   ) Estados Unidos                                           (    ) Equador 
 
3) Na Mesopotâmia, usava-se um sistema de, escrita chamada ____________________, inventado 
pelos__________________________. 
 
4) Foi a primeira civilização a se instalar na Mesopotâmia.  
 
5) Explique como se formou o Império Babilônico. 
 
 

 
ATIVIDADES DE GEOGRAFIA - KERLE  
 
HABILIDADES:  
(EF06GE11/ES) Analisar distintas interações das sociedades com a natureza, com base na distribuição 
dos componentes físico-naturais, incluindo as transformações da biodiversidade local e do mundo, 
fazendo uma reflexão sobre como a sociedade se apropriou da natureza na ocupação das áreas, 
considerando a escala local para a global.  

 
Vulcões e terremotos transformam o relevo terrestre 
 
Os vulcões e terremotos são fenômenos naturais ocasionados por forças originadas no interior do 
planeta, que atuam intensamente na modelagem do relevo terrestre. Ao se estudar fenômenos como 
vulcões e terremotos, é necessário compreender que a litosfera não é formada por uma camada 
rochosa inteiriça. Ela é dividida em grandes partes, denominadas placas litosféricas, ou placas 
tectônicas, as quais deslizam lentamente sobre o manto terrestre. As placas tectônicas são 
enormes blocos que fazem parte da camada sólida externa do planeta Terra, a crosta terrestre. Elas 
sustentam os continentes e os oceanos e são conduzidas pelas correntes de convecção, resultado 
do calor irradiado do magma incandescente da Terra, que está em constante movimento. Veja essas 
placas e as áreas de maior ocorrência de terremotos e vulcanismos nos mapas abaixo. 
Ao compararmos os mapas, verificamos que as porções da Terra onde há maior frequência de 
terremotos e vulcanismos são aquelas em que as placas litosféricas se encontram. Isso porque, 
nessas áreas, há intensa liberação de energia proveniente do interior da Terra. 
 
 
 



 
 

Vulcanismo 
A atividade vulcânica ocorre quando forças provenientes do 
manto forçam a saída do magma para a superfície, na forma 
de lava. As erupções vulcânicas podem causar grandes 
modificações no relevo, além da queima da vegetação e a 
destruição de construções feitas pelo ser humano. 
Muitas vezes, o vulcanismo está associado a terremotos, pois 
o magma, ao ser expelido para a superfície, causa tremores 
de terra que podem ser sentidos a quilômetros de distância. 
 
Vulcão Krakatona na Indonésia, 2018 
 

Terremotos 
Os abalos sísmicos, também conhecidos por terremotos, são 

vibrações ou tremores da crosta terrestre 
causados pela liberação de energia 
proveniente de movimentos das placas 
litosféricas ou, ainda, de atividades vulcânicas. 
Todos os anos ocorre cerca de um milhão de 
terremotos em nosso planeta, porém apenas 
uma pequena quantidade deles pode ser 
sentida pelas pessoas. A maior parte desses 
abalos é registrada por equipamentos 
especiais, denominados sismógrafos, que são 
sensíveis aos tremores de terra. Um terremoto 
de grande intensidade pode modificar porções 
do relevo e, consequentemente, as paisagens. 

 
 
1. O que são as placas tectônicas? 
2.Quais as consequências das erupções vulcânicas? 
3. Explique como ocorre a atividade vulcânica.  
4. O que são abalos sísmicos, também conhecidos por terremotos?  
5. O que são os sismógrafos? 
6. Quais as consequências de um terremoto de grande intensidade? 
 



ATIVIDADES DE INGLÊS – PROFª. BRAULIA 

TEMA: Breakfast 

HABILIDADES: (EF06LI05) Aplicar os conhecimentos da Língua Inglesa para falar de si e de outras 
pessoas, explicitando informações pessoais, gostos, preferências e rotina. 

 

BREAKFAST 

01-Pinte e marque um (x) na figura correta:                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02 - Escreva em Inglês; 

 

a) A maçã é vermelha:-------------------------------------------------------------------------------------- 

b) O suco é delicioso:--------------------------------------------------------------------------------------- 

c) O queijo é branco:---------------------------------------------------------------------------------------- 

d) O café é preto:--------------------------------------------------------------------------------------------- 

e) O pão está quente:---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Vocabulary: 

               

         The:O/A                              Is: É                     And: E 

 

 

 

 

 



 

ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA – PROFª. ALINNE 

 

     Habilidades: Experimentar e fruir esportes de marca, precisão, invasão e técnico-
combinatórios que façam parte do contexto social dos estudantes, valorizando o trabalho coletivo 
e o protagonismo, por meio de atividades lúdicas e criativas. 

 

BASQUETE 
     Em 1891, o longo e rigoroso inverno de Massachussets (EUA) tornava impossível a prática de 
esportes ao ar livre. Foi então que o diretor do Colégio Internacional da Associação Cristã de Moços 
(ACM), convocou o professor canadense James Naismith, e confiou-lhe uma missão: pensar em 
algum tipo de jogo sem violência que estimulasse seus alunos durante o inverno, mas que pudesse 
também ser praticado no verão em áreas abertas. O nome vem do inglês basketball, que significa 
literalmente "bola no cesto". 

REGRAS 

      1. Cada partida tem duração de 40 minutos, sendo dividida em quatro tempos (quartos) de 10 
minutos. Em caso de empates ao final do jogo, são permitidas prorrogações de 5 minutos.  
      2. O jogo começa quando um dos árbitros lança a bola para cima. A bola será, então, disputada 
pelos jogadores que se encontram no círculo central a partir do momento em que ela atingir o ponto 
mais alto de sua trajetória.  
     3. O manejo da bola deve ser feito somente com as mãos. É proibido, entretanto, caminhar com 
ela em mãos por mais de dois passos. Deslocamentos maiores com a bola devem ser feitos 
quicando-a continuamente. 
    4. A cesta (ponto) é feita quando a bola atravessa o cesto adversário. Cada cesta de campo vale 
2 pontos. Quando é feita antes da linha dos 3 pontos, vale, obviamente, 3 pontos. Por fim, um cesto 
de lance livre tem o valor de 1 ponto.  
    5. É permitido a um jogador cometer no máximo 5 faltas. A partir disso, ele será eliminado da 
partida em questão.  
    6. Regra dos 24 segundos: A equipe com a posse de bola tem 24 segundos para levar a bola ao 
cesto da equipe adversária e tentar lançá-la.  
    Cada jogador de um time é classificado em uma posição. Há cinco posições em um time 
tradicional: 

     Posição dos Jogadores  Armador - Esse jogador é, em geral, o melhor driblador e melhor 
passe de bola do time. 

        Lançador - Geralmente o melhor arremessador do time. Esse jogador defende o armador e se 
move em torno da quadra para tentar ganhar espaço e fazer um arremesso que não seja bloqueado 
pelo oponente; 

        Ala/pivô - O ala/pivô fica geralmente próximo da cesta e se movimenta para se desmarcar e 
receber a bola em condições de um arremesso intermediário. Eles são também muito habilidosos 
com rebotes; 

        Ala/lateral - o extremo é em geral o jogador mais versátil do time, possuindo equilíbrio entre as 
várias habilidades.                      

        Pivô - também chamado de central, costuma ser o jogador mais alto do time. O papel do 
central é estabelecer uma posição próxima à cesta, permitindo-lhe um arremesso fácil. Na defesa, 
ele tenta bloquear os arremessos e pegar os rebotes.                         
 

QUADRA 
         A quadra de Basquetebol mede 28 metros de comprimento por 15 metros de largura, medidas 
a partir da borda interna das linhas. 
 

           -  Atividade para melhor compreensão do texto acima:  

Leia o texto e copie no seu caderno 

            



           

  

ATIVIDADES DE ARTE – PROFª. TAINARA 

Habilidade: (EF69AR05-06/ES)- Experimentar e analisar diferentes formas de expressão 
artística (desenho, pintura, colagem, quadrinhos, dobradura, escultura, modelagem, instalação, 
vídeo, fotografia, performance, etc.), percebendo as potencialidades e possibilidades de cada 
meio, materiais e instrumentos utilizados por diferentes artistas brasileiros. 

 
TIPOS DE DESENHO/PINTURA 

 

ESTILO REALISTA 
O grande objetivo dos pintores realistas e seus desenhos era retratar a realidade do povo de 
maneira concreta e não uma forma ideal como nos movimentos anteriores. No Realismo se 
valorizava o que realmente era e o homem não ocupava mais o centro das narrativas. Entre os 
temas mais desejados estão à paisagem e os retratos, mostrando o lado real das coisas. As cores 
eram sóbrias e a pincelada era livre, o que resultava numa representação nítida da realidade que os 
cercava. 
 
ATIVIDADES: 

 
“O Realismo trará sempre o sentido real das coisas, dessa forma, vamos criar um desenho 
que mostre a realidade do seu retorno à vida escolar, seja criativo e não se esqueça de 
colorir. Tente criar seu desenho o mais próximo da cena real que você escolheu para sua 
atividade:” 
 
Exemplos: Estar com os amigos, fazendo as atividades, o recreio, a aula mais divertida, etc... 
 
 

 

 

https://www.infoescola.com/geografia/paisagem/

