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ATIVIDADE 8 

PERÍODO DE 08 A 12 DE NOVEMBRO DE 2021 

 

“DESVENDANDO A TECNOLOGIA”  

 

PORTUGUÊS: Professora Fabiana 

 

Iremos estudar o gênero textual Charge. 

Charge é um gênero textual cuja intencionalidade principal é fazer uma 

crítica por meio do humor. As charges destacam-se pela criatividade e 



 

abordagem de temas da atualidade. Os personagens geralmente são 

desenhados seguindo o estilo de caricaturas. 

 

 

 

1) Qual o assunto tratado nas charges? 

 2) Marque apenas a alternativa correta. As charges em análise faz 

crítica: 

A) Às atitudes inconsequentes das pessoas que jogam lixo no mar e 

trocas de aparelhos eletrônicos periodicamente . 

B) Ao mau serviço prestado pelas empresas de limpeza. 

C) Ao desperdício de tempo e de dinheiro gastos em limpezas inúteis. 



 

 3) Através do uso da linguagem não verbal, que pode muitas vezes surgir 

como principal recurso de comunicação em uma charge, o autor chargista 

Arionauro faz referência ao seguinte evento: 

A) Guerra entre as pessoas. 

B) Violência nas cidades do Brasil. 

C) Poluição ambiental brasileira. 

4) Relate como você trata o seu lixo: faz reciclagem, joga em lugares 

apropriados, troca periodicamente aparelhos eletrônicos e conhece 

algum ponto de coleta de lixo, como ecoponto. 

 

GEOGRAFIA: Professora Alvanete 

 



 

 

Descobrir o belo onde a maioria só enxerga sujeira e podridão. E, 

melhor, transformar esses dejetos em arte. Os adeptos dessa prática 

tiveram seus esforços recompensados na semana passada, quando o 

documentário “Lixo Extraordinário”, que mostra um projeto do artista 

plástico brasileiro Vik Muniz, foi indicado ao Oscar. Os benefícios 

decorrentes disso vão muito além do mero reconhecimento artístico da 

obra. O que o filme arrecadar será revertido para os catadores de lixo 

cariocas que trabalham  no Aterro Mmetropolitano de Jardim Gramacho, 

onde diariamente são despejadas oito mil toneladas de detritos. 

Atividade 

Vik Muniz descobriu uma uma forma e utilizar os resíduos sólidos para 

transformar em arte e em fonte de renda para a população que vivia e 

trabalhava em um lixão no Rio de Janeiro. 

Nós também devemos ter pequenas atitudes cotidianas que podem 

melhorar a utilização dos recursos naturais e a preservação da 

natureza. Pense nisso! 

Preencha o quadro abaixo  com pelo menos uma atitude para cada 

situação.  

Ao fazer compras no supermercado. 



 

 
 

Ao preparar os alimentos na cozinha de casa. 
 
 

Ao descartar o “lixo” de casa (cascas de legumes e frutas,  
embalagens plásticas, alumínio, papel, vidro etc). 
 
 

Ao fazer compras de roupas e calados. 
 
 
 

Ao utilizar energia elétrica. 
 
Ao realizar a limpeza de casa. 
 
 

Faça uma sugestão de como reutilizar embalagens de papel, plástico 
ou vidro.Explique o passo a passo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://m.folhavitoria.com.br/entretenimento/noticia/2015/10/vitoria-

recebe-exposicao-inedita-no-brasil-de-vik-muniz.html   

ARTE: Professora Rita 

LEITURA: 



 

    Olá queridos alunos! Nesta atividade vamos aprofundar um pouco 

mais sobre os temas relacionados ao descarte de materiais 

provenientes da atual tecnologia.  

    Na atividade anterior pudemos conhecer trabalhos artísticos feitos 

com lixo eletrônico. Lembram? Desta vez vamos conhecer um artista 

que faz obras com outro material próprio do dia-a-dia das pessoas no 

mundo todo e é muito utilizado na fabricação de vários outros produtos: 

A BORRACHA. 

    ARISTIDE KOUAME, é um artista da Costa do Marfim. Ele produz 

lindas obras de Arte com chinelos de borracha encontrados jogados nas 

praias de seu país. 

    Aristide vem ganhando grande visibilidade em várias galerias de Arte 

por todo mundo e cada um de seus trabalhos custam o equivalente a R$ 

6.500.00. 

VEJAM ABAIXO IMAGENS  DO ARTISTA ARISTIDE KOUAME E DE 

ALGUMAS DE SUAS OBRAS: 

    



 

    

 

ATIVIDADE: 

1 - Analisando os trabalhos de ARISTIDE KOUAME você consegue 

perceber qual foi a intenção deste artista ao utilizar chinelos de borracha 

descartados na natureza? Responda com um texto breve. 

2 - Qual sua opinião sobre artistas que usam materiais diferentes e até 

"esquisitos" em suas obras? 

FONTE DE PESQUISA E MAIORES INFORMAÇÕES: 



 

https://m.facebook.com/profile.php?id=100052671649476 

BOM TRABALHO! 

 

 

  


