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PREZADO ALUNO, PREZADA ALUNA

Infelizmente,  precisaremos continuar  distantes  da escola.  A  necessidade  de
isolamento continua. Então, seguiremos com as nossas atividades semanais  enquanto
for preciso.

LÍNGUA PORTUGUESA

Alunos e alunas, muito bom revê-los na entrega do kit alimentação. Alguns relataram que

estão  gastando  dinheiro.  para  impressão  das  atividades  e  não  seria  intenção.  Neste

momento onde devemos reduzir os gastos, atividades deverão ser copiadas no caderno, e

quanto  as  dúvidas  anote  e  no  retorno  retomaremos  todo  este  conteúdo  com  muito

cuidado , peço que fiquem tranquilos , mas também que sejam dedicados com os estudos.

Beijos 

• Objetivo: Proporcionar  a  prática  da  leitura  crítica  de  contos  maravilhosos.  A

relevância desse trabalho está voltada para uma leitura que venha contribuir teórica

e  metodologicamente  para  uma  ampliação  nos  conhecimentos  relacionados  ao

ensino da literatura.

Texto apenas para leitura. Não é necessário copiar no caderno.

A HISTÓRIA DOS CONTOS DE TRADIÇÃO ORAL

     As histórias dos contos de tradição oral (contos de fadas e contos maravilhosos) são

muito antigas. Suas origens nos remete a tempos pretéritos e eram transmitidas de boca

em boca: quem ouvia uma história, memorizava-a e contava-a para outras pessoas, que

faziam  o  mesmo.  Assim,  os  contos  passaram  a  fazer  parte  da  herança  cultural  que

conhecemos como tradição oral. A tradição oral é o modo de conservar conhecimentos e

transmiti-los  de  uma  geração  para  a  outra  pelas  rodas  de  conversas,  sem  registros

escritos. Assim, “quem conta um conto aumenta um ponto”, ou seja, ao recontarem uma

história, as pessoas modificavam-na, aumentando ou diminuindo partes daquilo que tinham

ouvido. Desse modo, de acordo com o público os contadores adaptavam a história aos

diferentes públicos,  influenciados pelo tempo e pelo lugar  onde viviam.  Essas histórias

sofriam mudanças porque incorporavam os modos de vida e de pensar das pessoas das

diversas épocas e regiões por onde circulavam.
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Depois  da  invenção  da  imprensa  (século  XVI),  algumas  pessoas  acharam  importante

registrar  essas  histórias  em livros  para  que  elas  não  fossem esquecidas  ao  longo  do

tempo. Uma dessas pessoas foi o francês Charles Perrault (1627-1703), que publica na

França  um livro:  As  Histórias  ou  Contos  de  Outrora,  que  incluía  A  Bela  Adormecida,

Chapeuzinho Vermelho, O Barba-Azul, O Gato de Botas, As Fadas, Cinderela e o Pequeno

Polegar.A  coletânea  de  Perrault  foi  importante  porque  ele  escreveu  os  contos  com

seriedade, fazendo algumas adaptações, adicionando versinhos no final para explicar a

moral das histórias.

      Na Alemanha, no século XIX, os dois irmãos, Jacob Grimm (1785-1863) e William

Grimm (1786-1859), se tornaram os mais famosos coletores de contos da tradição oral.

Eles se interessavam muito pelos costumes da sua terra, resolveram registrar por escrito

os contos que eram muito conhecidos em seu país. Então, publicaram um livro: Contos da

Criança e do Lar, da qual fazem parte as histórias como: A Bela Adormecida no Bosque,

Branca de Neve, Rapunzel, O Pássaro Dourado, Joãozinho e Mariazinha e O Lobo e os

Sete Cabritinhos.

      A publicação desses contos continua sendo feita até hoje, em diferentes versões, nos

mais diferentes países. Muita coisa já foi  alterada da versão original de Perrault até as

versões de Walt Disney, mas muitos elementos permanecem inalterados, como castelos,

reis rainhas, príncipe e princesas, madrastas e feiticeiras, valentes heróis e heroínas que

enfrentam terríveis perigos.

     De 1837 a 1874 – Hans Christian Andersen, um dinamarquês, publicou centenas de

histórias, como A Pequena Sereia, O Patinho Feio, A Roupa Nova do Imperador, etc. Esse

grande  escritor  não  só  modificou  as  histórias  originais,  como  inventou  suas  próprias

histórias inspiradas em incidentes de sua própria vida, como as que envolviam a profissão

de seu pai, que era sapateiro.

     Assim, a tradição de contar “contos de fadas” e “contos maravilhosos” não termina com

Hans Christian Andersen.  Desde então,  histórias novas e antigas têm sido contadas e

recontadas.  A  mesma  coisa  acontece  quando  você  lê  um  conto,  ao  recontá-lo,  você

modifica o e readapta-o, deixando suas impressões de acordo com o tempo e o lugar

vivido.  
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Fonte: Coleman, Michael – Dez Mais: horripilantes contos de fadas / ilustrações de Michael Tickner; Tradução

de Daniel Galera. – São Paulo: Companhia das Letras, 2006.

EXPLORANDO A ESTRUTURA DOS CONTOS DE FADA

Os  contos  de  fada  possuem  uma  estrutura  básica  que  não  se  altera.  Observe  as

explicações  a  seguir:  

- Situação inicial: Apresentam as noções de tempo e espaço da narrativa; descreve-se a

situação como habitualmente vivem os personagens principais.

-  Conflito: Um problema é introduzido à história, um fato ou uma situação nova muda a

trama. Também podem ser introduzidos novos personagens que vão gerar conflitos às

personagens principais.

-  Desenvolvimento: O desenvolvimento da narrativa envolve a intensificação o problema

apresentado anteriormente. As personagens são envolvidas em situações diversas e são

obrigadas a agir para resolver o conflito.

-  Clímax:  Esse é o momento de maior tensão da narrativa. Nessa etapa da história, o

personagem principal entra em confronto direto com o mal e luta para resolver o conflito. É

o momento em que ocorre a transformação, como resultado da luta do bem contra o mal,

obviamente que o bem sempre vencerá.

- Desfecho: É a situação final da narrativa. Geralmente o príncipe casa com a princesa e a

calma volta a se instalar.

CONTOS MARAVILHOSOS: DO ENCANTAMENTO PARA A REALIDADE

LEITURA COMPLEMENTAR:

O QUE SÃO CONTOS MARAVILHOSOS?

      De acordo com Nelly Novaes Coelho (2000), os contos maravilhosos e os contos de

fadas apresentam diferenças essenciais  quando analisados em função da problemática
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que lhes serve de fundamento.  Assim, no início dos tempos,  o maravilhoso foi  a fonte

misteriosa  e  privilegiada  de  onde  nasceram  personagens  que  possuem  poderes

sobrenaturais;  deslocam-se  contrariando  as  leis  da  gravidade;  sofrem  metamorfoses

contínuas; defrontam-se com as forças do bem e do mal personificadas; sofrem profecias

que se cumprem; são beneficiadas com milagres; assistem a fenômenos que desafiam as

leis da lógica, etc.

       O conto maravilhoso tem raízes em narrativas orientais, difundidas pelos árabes, cujo

modelo mais completo é a coletânea As Mil  e Uma Noites.  O núcleo das aventuras é

sempre de natureza material/social/sensorial. Há uma busca constante pelas riquezas, pela

satisfação do corpo e a conquista de poder, etc. Podemos citar como exemplos as obras de

Aladim e a Lâmpada Maravilhosa; Os Músicos de Brêmen; O Gato de Botas, etc.

       Os contos de fadas são de natureza espiritual/ética/existencial, tem origem Celta e

estão  relacionados  à  realização  interior  do  indivíduo  após  vencer  grandes  obstáculos

impostos pela maldade de algum outro personagem, como se pode observar em narrativas

como Rapunzel, A Bela e a Fera, A Bela Adormecida, etc. Daí a presença da fada, cujo o

nome vem do termo latino “fatum”, que significa destino.

LEITURA: 

A PEQUENA VENDEDORA DE FÓSFORO (Hans Christian Andersen)

        O  frio  era  impiedoso;  a  neve  estava  caindo,  e  a  noite  escura  já  estava  se

aproximando; e essa era a última noite do ano – Véspera do Ano Novo. E foi nesse frio

tenebroso  e  com  essa  escuridão  inquietante  que  uma  pobre  garota,  descalça  e  sem

nenhuma proteção na cabeça, caminhava pelas ruas. Ela usava uma espécie de chinelo

quando saiu de sua casa, mas de nada lhe adiantou, porque eram chinelos muito grandes
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para o seu tamanho. A sua mãe os usara por último, então você pode imaginar que eram

chinelos para adulto. A medida que a garota atravessava a rua bem na hora em que duas

carruagens  estavam  passando  em  alta  velocidade,  ela  perdeu  os  chinelos.  Um  dos

chinelos não pode ser encontrado, e o outro um garoto saiu correndo com ele. Ele disse

que usaria o chinelo como berço quando fosse grande e tivesse seus filhos um dia.

         Lá estava a pequena garota andando pra lá e pra cá com seus pequeninos pés

desprotegidos, eles até estavam congelados por causa do frio intenso. Protegidos por um

babador velho e usado, ela carregava alguns palitos de fósforos, e em sua mão ela exibia

um deles. Ninguém havia comprado nada dela o dia todo, e ninguém havia lhe dado nem

sequer uma moeda. Trêmula e com fome, ela, a pobre garota, continuava caminhando,

olhando por toda a parte os quadros de miséria e tristeza. Os flocos de neve caiam sobre

os seus cabelos longos e loiros, os quais se enrolavam com muita beleza em torno do seu

pescoço; mas é lógico que ela não pensava em tais futilidades. Luzes brilhavam em todas

as janelas, e no ar, havia um cheiro tão delicioso de ganso assado. “Ah! É véspera de Ano

Novo,” ela pensou. [...]

O texto completo pode ser encontrado no site:

http://pt.wikisource.org/wiki/Contos_de_Andersen/A_pequena_vendedora_de_f%C3%B3sforos

ATIVIDADE 1 - Após ler atentamente o conto, responda em seu caderno. 

a) A Pequena Vendedora de Fósforos é um conto que narra uma história 

infantil. Essa história vem sendo contada de pais para filhos há décadas. Há 

muitas situações em que essa história se instaura na vida real?

b) Que situações são estas?

c) O que você pensa a respeito?

ATIVIDADE 2 - Era o último dia do ano, uma noite escura e gelada, a neve 
caía sobre a cidade.

a) O que a protagonista fazia?

b) Ela estava vestida adequadamente para a ocasião?

c) Por que a vendedora de fósforos não quis voltar para casa?
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ATIVIDADE 3 -  Nos contos maravilhosos sempre aparecem os vilões. 
Observa-se que na história há um vilão.

a) Quem é esse vilão?

b) Na sua opinião, esse vilão é mais cruel que os vilões que normalmente aparecem

nos contos maravilhosos? Justifique.

ATIVIDADE 4 - Geralmente um conto apresenta poucas personagens.

a) Quem é a personagem principal?

b) Como é descrita fisicamente?

c) Como ela se sente ao longo da história?

ATIVIDADE 5 - O conto retrata um único conflito.

a) Qual é esse conflito?

b) Em que espaço ocorrem os fatos narrados?

ATIVIDADE 6 -  No conto os fatos narrados ocorrem num curto espaço de 
tempo.

a) Copie do texto o trecho que indica quando se passa a história.

b) Quem narra a história?

 

ATIVIDADE 7 - A cada fósforo que a menina acendia, correspondia a uma 
de suas visões e desejos.

Relacione cada uma das visões de acordo com suas imagens evocadas:

a) ao calor

b) à beleza

c) ao alimento

d) a afeição

(   ) Na terceira visão a menina vê a árvore mais linda de natal.
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(   ) Na última visão a menina vê sua avó.

(   ) Na primeira visão ela se sente aquecida diante de um grande fogão.

(   ) Na segunda visão ela vê um delicioso frango assado.

ATIVIDADE 8 - Muitos contos maravilhosos surgiram na Idade Média, na 
Europa, numa época em que havia muita miséria.

a) Qual situação social é retratada no conto?

b) Você conhece outros contos maravilhosos em que crianças têm de enfrentar o

abandono, a fome e a injustiça social?

c) Essas situações sociais de injustiças e miséria acontecem na vida real? Comente.

MATEMÁTICA

ATIVIDADE 9 - Acesse e resolva as atividades do endereço 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrmvP-
NwYu6ubSy7P2b4dLXtXqtA7jYiPR21rCmCJHXarPkA/viewform

CIÊNCIAS

A Tecnologia em nossas vidas

Os efeitos  da tecnologia são percebidos em todos os aspectos de nossa vida.  Muitas
descobertas e inventos alteraram nossos hábitos e nossas necessidades em relação a
eles.  Chamamos  de  Tecnologia  o  conjunto  de  técnicas  baseadas  no  conhecimento,
manuseio de processos e instrumentos mobilizados para resolver problemas  que surgem
na vida  social  e  na  relação  dos  seres  humanos  com o   ambiente.  As  invenções  são
resultados do desenvolvimento da tecnologia e elas surgem em maior quantidade a partir
da Revolução Industrial. Muitas pessoas se perguntam atualmente: “O que seria de minha
vida sem os aparelhos elétricos”?

A verdade é que as invenções ajudam a diminuir  o tempo gasto com tarefas rotineiras e a
encurtar  distâncias  ,além  de  poupar  nossa  energia  na  realização   de  determinados
trabalhos e nos propiciar mais conforto .A energia elétrica é capaz de aquecer a água do
chuveiro ,acender o filamento da lâmpada e movimentar as hélices do liquidificador.. Além
da  energia  elétrica,  outras  fontes  de  energia  são  utilizadas,  como  o  petróleo  que  é
fracionado  em  gás  ,gasolina   óleo  diesel  e  as  pilhas  e  baterias  que  permitem   o
funcionamento   de  variados  equipamentos  sem fios.  A  tecnologia  está  cada  vez  mais

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrmvP-NwYu6ubSy7P2b4dLXtXqtA7jYiPR21rCmCJHXarPkA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrmvP-NwYu6ubSy7P2b4dLXtXqtA7jYiPR21rCmCJHXarPkA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrmvP-NwYu6ubSy7P2b4dLXtXqtA7jYiPR21rCmCJHXarPkA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrmvP-NwYu6ubSy7P2b4dLXtXqtA7jYiPR21rCmCJHXarPkA/viewform
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presente em diferentes áreas do conhecimento e novos inventos surgem para atender as
necessidades cada vez mais sofisticadas e específicas da sociedade.

ATIVIDADE 10 -  Complete a Tabela Abaixo com uma lista dos principais
equipamentos  do seu dia a dia que  utilizam as fontes de energia  indicadas:

ENERGIA
ELÉTRICA 

DERIVADOS  DE
PETROLEO

BATERIAS PILHAS

Quais benefícios a tecnologia trouxe para a nossa sociedade?

Como seriam nossas vidas sem invenções e Tecnologias?

HISTÓRIA

Objetivo: Analisar a administração de Dom João e seus efeitos para a emancipação
do Brasil.

O que foi o Período Joanino?
O Período Joanino refere-se ao momento da história  da colonização brasileira marcado

pela presença da família real portuguesa no Brasil. Essa época específica foi iniciada em

1808, quando a Corte portuguesa e D. João VI chegaram ao Brasil,  e estendeu-se até

1821,  quando esse rei,  pressionado pelas cortes  portuguesas,  optou por  retornar  para

Portugal.  Durante  esse período,  a  família  real  portuguesa habitou  a  cidade do Rio  de

Janeiro.

Por que a família real portuguesa mudou-se para o Brasil?

A  mudança  da  família  real  portuguesa  para  o  Brasil  estava  relacionada  com  os

acontecimentos na Europa durante o Período Napoleônico. Como forma de enfraquecer

economicamente a Inglaterra, Napoleão Bonaparte decretou o Bloqueio Continental,  que

consistia na proibição às nações europeias de comercializar com a Inglaterra.

Segundo  essa  política  estabelecida  por  Napoleão,  as  nações  que  não  aderissem  ao

bloqueio seriam militarmente invadidas pelas tropas francesas. Portugal não aceitou aderir

a esse bloqueio, justamente porque a Inglaterra era sua maior aliada política e econômica.

https://brasilescola.uol.com.br/historiab/colonizacao-brasil.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiab/bloqueio-continental.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiag/era-napoleonica.htm
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Para fechar essa brecha existente, Napoleão ordenou a invasão da Península Ibérica em

1807.

Com a invasão francesa,  Napoleão destituiu o rei  espanhol  e colocou seu irmão, José

Bonaparte, no trono espanhol.  Durante a invasão napoleônica em Portugal,  D. João VI

optou por fugir da presença das tropas francesas e, assim, realizou o embarque às pressas

com tudo o que pudesse carregar para o Brasil. A respeito disso, segue o relato de Boris

Fausto:

Entre 25 e 27 de novembro de 1807, cerca de 10 a 15 mil pessoas

embarcaram em navios portugueses rumo ao Brasil, sob a proteção

da frota inglesa. Todo um aparelho burocrático vinha para a Colônia:

ministros,  conselheiros,  juízes  da  Corte  Suprema,  funcionários  do

Tesouro, patentes do Exército e da Marinha, membros do alto clero.

Seguiam  também  o  tesouro  real,  os  arquivos  do  governo,  uma

máquina  impressora  e  várias  bibliotecas  que  seriam  a  base  da

Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro|1|.

A expedição portuguesa era composta de 46 embarcações, que foram escoltadas até a

costa  brasileira  pela  Marinha  inglesa.  A  viagem  foi  cheia  de  percalços,  como  uma

tempestade que separou parte dos navios, a falta de comida por causa da quantidade de

pessoas e, de acordo com os historiadores, um surto de piolhos que forçou as mulheres a

rasparem os cabelos.

D. João VI e toda a Corte portuguesa chegaram ao Brasil,  na região de Salvador,  em

janeiro de 1808. No mês seguinte, o rei  português embarcou para a cidade do Rio de

Janeiro, chegando a essa cidade em março. Do Rio de Janeiro, D. João VI governaria

Portugal e o Brasil até 1821, quando, então, retornou à Europa.

Quais grandes mudanças ocorreram com a chegada de D. João VI ao Brasil?
Assim que chegou ao Brasil, D. João VI tomou a primeira medida de relevância:  a abertura

dos portos brasileiros às nações amigas. Isso aconteceu no dia 28 de janeiro de 1808 e

iniciou todas as mudanças que estavam por vir. A abertura dos portos brasileiros às nações

amigas significava, na prática, que a única nação a beneficiar-se disso seria a Inglaterra,

dona de um gigantesco comércio marítimo.

Essa  medida  significou  o  fim  do  monopólio  comercial  exercido  por  Portugal  sobre  as

atividades  econômicas  do  Brasil  e  permitia  aos  comerciantes  e  grandes  proprietários
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brasileiros negociar diretamente com seus compradores estrangeiros. Para Portugal, essa

medida era resultado de uma necessidade óbvia, uma vez que, com a ocupação francesa,

seria impossível comercializar com os portos portugueses.

Outras  decisões importantes  tomadas por  D.  João VI  foram a permissão para  instalar

manufaturas no Brasil e a criação de incentivos para que essas manufaturas surgissem.

Apesar  dessa  medida  ser  extremamente  importante,  as  mercadorias  manufaturadas

produzidas no Brasil sofriam com a concorrência das mercadorias inglesas, que possuíam

mais qualidade e um preço atrativo (Portugal taxou as mercadorias inglesas em apenas

15% de imposto alfandegário).

Não pare agora... Tem mais depois da publicidade ;)

Por ordem de D. João VI, foram desenvolvidas faculdades de medicina em Salvador e no

Rio de Janeiro. Além disso, construíram-se museus, teatros e bibliotecas, e foi permitida a

instalação de uma tipografia na cidade do Rio de Janeiro.  Tudo isso contribuiu para o

crescimento do intelectualismo no Brasil e possibilitou a circulação de ideias, sobretudo na

capital.

Esse crescimento do intelectualismo no Brasil acabou incentivando a vinda de intelectuais

e artistas estrangeiros notáveis daquele período, como a viagem do botânico e naturalista

francês Auguste de Saint-Hilaire e a Missão Artística Francesa, que trouxe importantes

artistas franceses, com destaque para Debret e suas pinturas sobre o Rio de Janeiro.

No entanto, a medida mais importante tomada por D. João ocorreu em 1815, quando o

Brasil foi elevado à condição de Reino e, assim, surgiu o Reino de Portugal, Brasil e

Algarves.  Isso  aconteceu  porque  as  nações  integrantes  do Congresso  de

Viena consideravam inaceitável que um rei europeu estivesse em uma colônia e não em

seu reino de fato. Como resposta, D. João VI tomou essa medida e transformou o Brasil em

parte integrante do reino português.

Além de permitirem o desenvolvimento econômico e intelectual do Rio de Janeiro, todas

essas mudanças resultaram no aumento populacional da cidade do Rio de Janeiro, que

passou de 50 mil habitantes, em 1808, para 100 mil habitantes em 1822.

Como foi a política externa de D. João durante o Período Joanino?

Enquanto esteve presente no Brasil,  D.  João VI  envolveu-se diretamente em questões

territoriais com nações vizinhas e territórios vizinhos dominados por nações estrangeiras.

Primeiramente,  houve  a  invasão  da  Guiana  Francesa,  realizada  em 1809.  D.  João  VI

https://brasilescola.uol.com.br/historiag/congresso-viena.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiag/congresso-viena.htm
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ordenou  essa  ocupação,  junto  com  tropas  inglesas,  como  represália  à  ocupação  de

Portugal pelos franceses. A presença lusitana na Guiana Francesa estendeu-se até 1817,

quando essa região foi devolvida para a França após a derrota de Napoleão.

Outra questão muito importante, e que gerou impactos no Brasil após a independência, foi

o conflito pela Cisplatina. Por ordem de D. João VI, a Banda Oriental do Rio da Prata (atual

Uruguai) foi invadida e anexada ao território brasileiro em 1811. Pouco tempo depois, em

1816,  foram  travadas  guerras  contra  José  Artigas,  que  lutava  pela  independência  do

Uruguai.

Como foi o retorno de D. João VI para Portugal?

O retorno da Corte portuguesa a Portugal decorreu das pressões que D. João VI passou a

sofrer  da  burguesia  portuguesa  a  partir  de  1820.  Nesse  momento,  era  iniciada

a Revolução  Liberal  do  Porto,  na  qual a  burguesia  formou  as  cortes  portuguesas

(espécie  de  assembleia)  e  passou  a  exigir  mudanças  em Portugal  de  acordo  com os

princípios liberais e ilustrados em voga.

Os  liberais  portugueses  queriam  que  algumas  mudanças  fossem  implantadas  com  a

finalidade  de  recuperar  a  economia  portuguesa.  As  principais  exigências  das  cortes

portuguesas  eram  o rebaixamento  do  Brasil  novamente  à  condição  de  colônia e

o retorno imediato de D. João VI para Portugal. Essas pressões exercidas pelas cortes

portuguesas forçaram o rei a retornar por causa do temor de perder o trono português.

D. João VI retornou para Portugal com aproximadamente quatro mil pessoas em 1821, no

entanto, deixou seu filho D. Pedro, futuro D. Pedro I, como regente do Brasil. As tensões

provocadas pelas cortes portuguesas com o Brasil e D. Pedro criaram a ruptura que deu

início ao processo de independência do Brasil.

|1| FAUSTO, Boris. História do Brasil: São Paulo: Edusp, 2013, p. 105.

ATIVIDADE 11 - Após ler elabore um texto de 10 a 20 linhas explicando a sua

compreensão sobre o texto.
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GEOGRAFIA

Assistir ao vídeo. 

https://www.youtube.com/watch?v=bMVwTdQ7IrQ

ATIVIDADE 11 - Baseado nas informações do vídeo e outras pesquisas,

explique o que é o processo de globalização? Quais as suas vantagens

e desvantagens? Como percebemos de fato essa globalização no nosso

dia-a-dia?

                                                        ARTE

Objetivos

• Conhecer e interagir com obras artísticas e do patrimônio cultural em instituições
culturais (por meio físico ou virtual).

Iniciada em fevereiro e vista por mais de 1,5 milhão de pessoas, a exposição     “Egito Antigo:  
Do Cotidiano à Eternidade”, no Centro Cultural Banco do Brasil em São Paulo, prometia
atrair outro milhão de pessoas até maio, mas a pandemia do novo coronavírus obrigou o
museu a alterar seus planos.

Assim como outros museus, o CCBB fechou temporariamente as portas em 14 de março,
de modo a contribuir com a quarentena e evitar a aglomeração de pessoas.

Agora, para permitir que o público continue a ter acesso à exposição, o CCBB São Paulo
disponibilizou uma série de conteúdos online gratuitos, de modo a levar parte da mostra
para dentro de casa.

  https://exame.abril.com.br/estilo-de-vida/ccbb-disponibiliza-online-conteudos-de-exposicao-sobre-egito-
antigo/

ATIVIDADE 12 - Descrição da atividade

        - Faça a visita virtual à exposição acessando o link abaixo

https://exame.abril.com.br/estilo-de-vida/ccbb-disponibiliza-online-conteudos-de-exposicao-sobre-egito-antigo/
https://exame.abril.com.br/estilo-de-vida/ccbb-disponibiliza-online-conteudos-de-exposicao-sobre-egito-antigo/
https://exame.abril.com.br/estilo-de-vida/exposicao-com-mumia-e-mundo-egipcio-e-aberta-em-sao-paulo/
https://exame.abril.com.br/estilo-de-vida/exposicao-com-mumia-e-mundo-egipcio-e-aberta-em-sao-paulo/
https://exame.abril.com.br/estilo-de-vida/exposicao-com-mumia-e-mundo-egipcio-e-aberta-em-sao-paulo/
https://www.youtube.com/watch?v=bMVwTdQ7IrQ
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                   www.ccbbvirtual.com.br  

-  Após visita virtual à exposição Egito no CCBB, escolha 2 obras/peças que mais tenha gostado 
e desenhe e/ou escreva o que te chamou mais atenção, no caderno de Artes.

Coloque a data na folha.

Chegamos ao fim da terceira semana! Verifique se todas as atividades já estão feitas no
seu caderno. Bom fim de semana, e continue sem sair de casa e tomando todos os cuidados de
higiene para se proteger do coronavírus. 

Até a semana que vem!
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