
EMEB MARIETA DE FREITAS MARTINS 
 
4º ano – SEMANA DE 11 DE MAIO DE 2020 
 
DISCIPLINA: HISTÓRIA, GEOGRAFIA E CIÊNCIAS (ATIVIDADE INTERDISCIPLINAR) 
 
OBJETIVO DA ATIVIDADE: EF04GE11: Identificar as características das paisagens naturais e antrópicas (relevo, cobertura 

vegetal, rios etc.) no ambiente em que vive, bem como a ação humana na preservação ou degradação dessas áreas. 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO: Após as atividades da semana passada sobre o relevo, vamos falar um pouco sobre a vegetação 

brasileira, pois sabemos que dependendo do relevo, terreno, entre outros aspectos que veremos nas próximas aulas, a 

vegetação será diferente.  

 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE:   

Preste atenção na imagem abaixo, nela podemos ver de forma resumida, os tipos de vegetação que temos no Brasil. 

 

 

 
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/os-tipos-vegetacao.htm 

 

ATIVIDADE: A partir da imagem, respondam em seu caderno as questões abaixo. A pesquisa proposta na questão 05 

pode ser feita em folhas a parte para entregar pra professora no retorno, caso não haja a possibilidade, pode fazer 

em seu caderno. 

 

1. Qual é a vegetação exclusivamente brasileira? 

2. Qual vegetação que nasce em solos áridos e possui árvores baixas e retorcidas? 

3. Qual a maior planície alagável do mundo? 

4. Segundo a imagem, em qual região brasileira fica a vegetação de caatingas? 

https://brasilescola.uol.com.br/brasil/os-tipos-vegetacao.htm


5. Faça uma pesquisa sobre a Floresta amazônica. Em qual região fica, qual sua situação atualmente e qual sua 

importância pro meio ambiente mundial? 

 

Sugestão: Se tiver a possibilidade, assista aos vídeos abaixo para ajudar em sua pesquisa e na construção da 

aprendizagem: 

 

VEGETAÇÃO BRASILEIRA 
https://www.youtube.com/watch?v=mUaxdbDgARM 
 
VEGETAÇÃO 
https://www.youtube.com/watch?v=qeXwjGBzd6w 
 
SOBRE O BIOMA AMAZÔNIA 
https://www.youtube.com/watch?v=s1jQnc9nGhs 
 

 

HISTÓRIA 

 

OBJETIVO DA ATIVIDADE: (EF04HI05): Relacionar os processos de ocupação do campo a intervenções da natureza, 

avaliando os resultados dessas intervenções. 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO: Após o breve estudo sobre alguns tipos de agricultura do Brasil, vamos parar essa semana para 

estudar um pouco sobre como eram os primeiros plantios. Você fará a leitura do texto e responderá a algumas 

questões. Esta aula será para perceber que até o tipo de cultivo sofre influências humanas dependendo de sua cultura. 

 

Leia o texto com atenção:  

                  

              Os primeiros agricultores e ceramistas Os arqueólogos têm buscado descobrir como viviam os povos do 

passado distante nas terras que depois foram chamadas de Brasil. As pesquisas revelaram pistas de que havia cultivo 

de plantas que eram utilizadas para alimentação e da criação de reservas alimentares – ou de sementes para plantio – 

no último milênio antes da nossa era, e talvez no final do milênio anterior. Grãos de milho foram descobertos em 

Santana do Riacho (MG) foram datados com certeza de cerca de 2.800 anos atrás, enquanto outros, encontrados em 

camadas de outros terrenos, supõe-se que teriam quase 4.000 anos. Depósitos de espigas de milho, mandioca, caroços 

de algodão, cascas de amendoim (os mais recentes contêm também grãos de feijão) e outros elementos perecíveis, 

guardados em estruturas vegetais trançadas, ou mantidas por cordões, foram encontrados em vários abrigos do norte 

de Minas Gerais e do oeste da Bahia. Além de vegetais cultivados, contêm coquinhos, restos de fruto de jatobá, 

urucum, sementes de maracujá e até penas coloridas.  

 

Adaptado de: PROUS, André. O Brasil antes dos brasileiros - A pré-história do nosso país. 2º edição revista. R.J. Ed. 

ZAHAR, 2007.  

Fonte: https://novaescola.org.br/plano-de-aula/5630/desafios-para-a-agricultura-do-brasil-no-passado-e-no-presente 

 

ATIVIDADE 01: Pesquise no dicionário, ou na internet, caso não tenha dicionário em casa, o significado das palavras 

abaixo, e anote em seu caderno. 

1. Arqueólogos:  

2. Datado:  

3. Milênio:  

4. Perecível:  

https://www.youtube.com/watch?v=mUaxdbDgARM
https://www.youtube.com/watch?v=qeXwjGBzd6w
https://www.youtube.com/watch?v=s1jQnc9nGhs
https://novaescola.org.br/plano-de-aula/5630/desafios-para-a-agricultura-do-brasil-no-passado-e-no-presente


ATIVIDADE 02: Com a leitura do texto acima, faça um pequeno texto fazendo um pequeno paralelo sobre a 

agricultura antes e atualmente, seguindo o pequeno roteiro abaixo: 

 

a) Segundo o texto, como era o armazenamento dos alimentos cultivados e, na sua opinião, você acha que havia 

dificuldade nesse armazenamento, porque? 

b) Qual a maior diferença no plantio que você consegue identificar entre a época descrita no texto e atualmente e 

no armazenamento? 

c) Complemente seu texto com informações da sua família, pergunte para seus pais ou avós, sobre as formas de 

plantio e cultivo que vivenciaram em sua infância e quais as diferenças percebem com os dias atuais. 

 

 

CIÊNCIAS 

 

OBJETIVO DA ATIVIDADE: EF04CI05: Descrever e destacar semelhanças e diferenças entre o ciclo da matéria e o fluxo 

de energia entre os componentes vivos e não vivos de um ecossistema. 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO: Agora é o momento de avançarmos o aprendizado. Após entendermos que fungos e bactérias 

são importantes para o ecossistema, chegou o momento de colocá-los no que chamamos “cadeia alimentar”, preste 

atenção no que vem a seguir, para entender o que é e como funciona essa “cadeia”, anote todas  as dúvidas para que 

possamos esclarecer no retorno as aulas. 

 

ATIVIDADE 01: Leia os conceitos apresentados abaixo: 

 

 

Seres produtores, consumidores e decompositores 

 

 Quando os animais se alimentam das plantas, eles consomem a energia que necessitam para sobreviver.  A 

energia passa das plantas para os animais herbívoros, e dos herbívoros para os animais carnívoros. 

 As plantas, algas unicelulares e certas bactérias produzem seu próprio alimento por meio da fotossíntese, por 

isso eles são chamados produtores. 

 

 Alguns animais não produzem seus próprios alimentos, esses são chamados consumidores. 

 Os animais consumidores podem ser os: 

 Os herbívoros: comem apenas vegetais; 

 Os carnívoros: comem apenas outros animais; 

 Os onívoros: comem tanto animais como vegetais. 

              Existem fungos e bactérias que decompõem plantas e animais mortos, eles são chamados decompositores. 

             

A cadeia alimentar funciona da seguinte maneira:  

https://acessaber.com.br/tag/exercicio-sobre-cadeia-alimentar 

 



 
https://novaescola.org.br/plano-de-aula/1899/seres-vivos-elos-de-uma-corrente-na-cadeia-alimentar/sobre 

 

1 .DECOMPOSITORES (fungos e bactérias)  

2. PRODUTORES (plantas) 

3. CONSUMIDORES CARNÍVOROS E HERBÍVOROS 

 

 
 

 

https://novaescola.org.br/plano-de-aula/1899/seres-vivos-elos-de-uma-corrente-na-cadeia-alimentar#atividade 

 

 

https://novaescola.org.br/plano-de-aula/1899/seres-vivos-elos-de-uma-corrente-na-cadeia-alimentar/sobre
https://novaescola.org.br/plano-de-aula/1899/seres-vivos-elos-de-uma-corrente-na-cadeia-alimentar#atividade


ATIVIDADE 2: Depois de todas as informações acima, responda em seu caderno: 

 

1. O que é a cadeia alimentar? 

2. Como se chamam os animais que se alimentam de animais e vegetais? 

3. Com se chamam os seres que produzem seus próprios alimentos? 

4. As bactérias e os fungos são categorizados como? 

5. Explique qual é a importância dos decompositores na natureza? 

6. Explique a função e construa uma cadeia alimentar com os seguintes seres: gafanhoto, capim, cobras, sapos, 

bactérias e águias. Utilize a imagem apresentada na ATIVIDADE 01, para te ajudar, se achar necessário. 

 

DISCIPLINA: MATEMÁTICA 
 
OBJETIVO DA ATIVIDADE: (EF04MA02) Mostrar por composição e decomposição, que todo número natural pode ser 

escrito por meio de adições e multiplicações por potências de dez, para compreender o sistema de numeração decimal 

e desenvolver estratégias de cálculo. (EF04MA10) Reconhecer que as regras do sistema de numeração decimal podem 

ser estendidas para a representação decimal de um número racional e relacionar décimos e centésimos com a 

representação do sistema monetário brasileiro. 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO: Ao realizar estas atividades o aluno poderá compreender as diferentes possibilidades de 

composição e decomposição de um mesmo número, observando as ordens e as classes que o compõe. 

 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE:   

 

Olá, pessoal! 

Para esta aula vocês vão precisar ler os textos e as imagens com muita atenção! Registre em seu caderno ou em 

folha avulsa o tema da aula e todos os exercícios propostos. 

Vai ficar bem bacana se você desenhar com muito capricho as imagens do ábaco para resolver as atividades 

propostas. 

              Vocês se lembram do que é composição e decomposição de números naturais? Então, vamos lá! 

 



Para aprender um pouquinho mais... 

Os números podem ser compostos ou decompostos, e podem se apresentar de maneiras diferentes. Por 

exemplo: 4.854 é um número na forma composta, mas ele pode ser apresentado de forma decomposta. Para isso, basta 

apresentá-lo da seguinte forma 4 000 + 800 + 50 + 4. 

 

Para decompor um número, devemos analisar em que ordem cada algarismo se encontra: 

  

·         Se o algarismo está na unidade, multiplicamos por 1; 

·         Se estiver na dezena, multiplicamos por 10; 

·         Se estiver na centena, multiplicamos por 100; 

·         Se estiver na unidade de milhar, multiplicamos por 1 000, etc. 

        

Veja este exemplo no ábaco:  

  

 

Nessa figura, podemos observar 6 bolinhas na casa das dezenas de milhar, ou seja: 

6 x 10 000 = 60 000 

 

Na casa das centenas, temos 3 bolinhas, então: 

3 x 100 = 300 

 

Na casa das dezenas, só temos uma bolinha: 

1 x 10 = 10 

        

Por último, na casa das unidades, há 5 bolinhas, logo: 

5 x 1 = 5 

        

Agora, é só somar tudo:  

60 000 + 300 + 10 + 5 = 60 315 

 

 

Agora, observe os números no quadro abaixo:

 



        

Que números podemos formar usando todas essas quantidades soltas? 

 

R: ____________________________________________________________ 

  

 

Observe os desenhos dos ábacos abaixo e registre os números representados neles: 

 

 
 

R: _____________________________________________________________________ 

 

 

  

 

R: ___________________________________________________________________ 



 

 
DISCIPLINA: PORTUGUÊS 
 
OBJETIVO DA ATIVIDADE: (EF04LP08) Localizar e comparar informações explícitas em textos.     (EF35LP05) Ler textos de 

diferentes extensões, silenciosamente e em voz alta, com crescente autonomia e fluência (padrão rítmico adequado e 

precisão), de modo a possibilitar a compreensão. 

CONTEXTUALIZAÇÃO:  Estudar o gênero textual histórias em quadrinhos que são textos que expressam ações e 

informações por meio de desenhos. Essas ações acontecem em uma sequência quadro a quadro. 

 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: 
 
Você sabe o que são onomatopeias? Já ouviu essa palavra diferente?  

Onomatopeias são palavras formadas a partir de um som ou de ruídos. Por exemplo vozes de animais, são 

onomatopeias. Esses sons são criados com os recursos que a nossa língua dá. Pois bem, elas complementam e facilitam 

a compreensão das histórias em quadrinhos. Mais exemplos bem interessantes: 

 pocotó, pocotó (som do cavalo trotando); 

 tic tac, tic tac (som do relógio e seus ponteiros); 

 piuí, piuí ( som do apito do trenzinho); 

 

 As onomatopeias representam (imitam) os sons do corpo, sons dos animais, ruídos com os recursos que a 

língua nos permite.  

 

ATIVIDADES: 

 
 

1) A partir da explicação, sobre onomatopeias, que está em negrito, você consegue identificá-las na tirinha acima? Em que 

quadrinho está? Responda em seu caderno. 

        

 

2) Cascão, um conhecido personagem das histórias em quadrinhos, tem muito medo de água. De acordo com a tirinha 

abaixo, o personagem se viu em apuros em um dia de chuva.  

 



 
 

 Será que o Cebolinha ajudou seu amigo a sair dessa? Você que é muito criativo vai ajudar o Cascão, desenhando 

mais um quadrinho, criando um novo final, mais completo para essa história. Pode ser até engraçado. Você poderá  ter 

a ajuda dos seus familiares. Utilize seu caderno ou folha avulsa para fazer o final da história. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Agora, conheça outras onomatopeias muito utilizadas. 

 

DENTRO DOS BALÕES: 

 
Fonte: http://tiny.cc/4ymmnz  

 

  Nesse momento você será o personagem!  

Desenhe  em seu caderno, três quadrinhos assim como o exemplo abaixo: 

 

http://tiny.cc/4ymmnz


    Onomatopeia 1 

 

 

    

   Onomatopeia 2     Onomatopeia 3 

 

Pense onomatopeias que podem representar cenas do seu dia a dia. Se preferir você pode ainda incluir outros 

personagens (algum familiar,  um vizinho, um animal de estimação etc.) 

Escolha  três,  baseado em algo que já viveu, que conhece, ou copiar de algum gibi. 

 

4) Você conhece personagens de histórias em quadrinhos? Tenho certeza que sim!  

 

Chegou a hora de você criar  um personagem  super-herói das histórias em quadrinhos! Vamos embarcar nesse 

desafio?  

 

O que você precisa? 

Folha de papel  

Lápis 

Borracha  

Lápis de cor  

 

1°Passo: Desenhe seu personagem. Pinte com capricho. 

 

2º Passo: Na mesma folha do desenho você irá colocar o nome do seu personagem, indicando ainda um super-poder e 

uma fragilidade que ele possui. 

 

3º Passo: Guarde bem essa atividade, para o retorno das aulas, onde vamos compartilhar esses personagens.  

 

6)  Agora você conhecerá um pouco mais sobre Maurício de Sousa, leia o texto abaixo silenciosamente.  

 

Maurício de Sousa, o mestre dos HQs 

 

Maurício de Sousa nasceu em Santa Isabel, São Paulo, em 1935. Ainda criança mudou para a cidade de Mogi das Cruzes. 

Na casa para onde foi, morava todos da sua família. 

Lá na rua em que morava, viviam pessoas vindas de outros países. Isso o ajudou a conhecer várias culturas. 

Em meio a tantas brincadeiras, preferia desenhar. Outras crianças também gostavam, mas com o tempo abandonaram 

o desenho para brincar de outros jeitos. Maurício não abandonou, pelo contrário, cada vez mais foi estudando e 

melhorando os seus traços. Um dia iria fazer só desenhos, era o seu desejo. 

Filho de poetas… imaginem só, nasceu entre os livros! 

Aos dois anos conheceu um  que transformou em  livro de cabeceira, era a enciclopédia Larousse. Maurício amava 

aqueles desenhos. Nem sabia virar as páginas da enciclopédia, tinha só dois anos. 

Aprendeu a ler com sua mãe, quando foi para a escola estava alfabetizado. A mãe o ensinou para ter tranquilidade, pois 

ele só sossegava quando ela lhe contava histórias. 

Já na escola, devorava livros de Júlio Verne e Monteiro Lobato. Conta que começou a escrever para crianças, mas nem 

tinha noção disso. 

Criou Bidu, inspirado em seu cachorrinho, criou Franjinha, baseado em um meio sobrinho seu. 



  Os seus personagens vieram a partir de sua família e conhecidos. Mais tarde melhorou seus desenhos para 

contribuir com a sociedade: a cadeirante Luca, a deficiente visual Dorinha, Tati portadora de Síndrome de Down. Foram 

muitos. Mônica, Cebolinha, Magali, Cascão… 

Um recado de Maurício para vocês é que guardem tudo aquilo que for de bom e maravilhoso de sua infância. Só as 

coisas boas te farão encarar a realidade e vencê-la! 

De nossa parte achamos lindo o brilho no olhar, as asas nos pés e a fala feliz de quem nada teme… vocês, crianças!! 

  

Texto escrito por Neiderames Cavalcante, professora da rede Municipal de São Caetano do Sul 

 

 

7)  Agora artista é você!  

 

Produza uma história em quadrinhos, pensando nesse período em que você está em casa. Peça ajuda a seus familiares 

para a realização dessa atividade, SE FOR PRECISO! Ideias sempre são bem vindas! 

 

 

Como fazer? 

 

1° passo: Em seu caderno você desenhará quadrinhos (no mínimo quatro),  como esses no exemplo abaixo: 

 

                       Título 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

                                     Fim 

 

2º passo: Antes de começar a escrever sua história, faça uma lista dos personagens,  pense no local onde se passa a 

história para que você possa desenhar o cenário e escolha o título que melhor combine com ela. 

 

3º passo: Mãos à obra! Depois de cumprir o 1º e o 2º passo é hora de dar asas a sua imaginação. E a sua imaginação vai 

dar um colorido especial à sua obra. Lápis e canetinhas...serão seus auxiliares! 

 

 

DISCIPLINA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

OBJETIVO DA ATIVIDADE: (EF35EF01), (EF35EF03), (EF35EF04) Valorizar a cultura afro-brasileira e a indígena. Conhecer 

e vivenciar jogos afro-brasileiros e indígenas. 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO: Nesta temática de Brincadeiras e jogos vamos vivenciar o “SHISIMA”   um jogo de origem africana 

que envolve estratégia, raciocínio e antecipação. 

 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: Este jogo se assemelha as estratégias utilizadas em nosso "jogo da velha", mas neste tenta-

se impedir que o adversário alinhe suas peças em uma das diagonais do tabuleiro octagonal (oito lados). Cada jogador 



recebe 3 peças (de mesma cor). O objetivo do jogo é posicioná-las em linha reta. Em procedimentos do jogo vamos 

iniciar o processo de confecção do tabuleiro e todas as regras passo a passo. 

Material: Folha de caderno, papel sulfite (e papelão*); Caneta, lápis ou canetinha; tampinhas de garrafa pet, 

botões, moedas ou quaisquer outros materiais que possam ser utilizados como suas peças. 

 

A Origem 

O jogo SHISIMA, é um jogo que envolve o alinhamento de três peças, e é jogado pelas crianças da parte ocidental 

do Quênia (Kenya).  

Na língua tiriki, a palavra shisima quer dizer “EXTENSÃO DE ÁGUA”. Eles chamam as peças de IMBALAVALI ou 

pulgas-d’água. As pulgas-d’água movimentam-se tão rapidamente na água que é difícil acompanhá-las com o 

olhar. É com essa mesma velocidade que os jogadores de Shisima mexem as peças no tabuleiro. As crianças do 

Quênia desenham o tabuleiro na areia e jogam com tampinhas de garrafa. Este jogo lembra as estratégias 

utilizadas em nosso “Jogo da Velha”, mas no jogo africano tenta-se impedir que o adversário alinhe suas peças 

em uma das diagonais do tabuleiro octagonal (oito lados).É um jogo que envolve estratégia, raciocínio e 

antecipação. 

Fonte: https://www.geledes.org.br/jogos-africanos-a-matematica-na-cultura-africana/ 

 

 

Vamos iniciar esta aula seguindo nossa rotina de aula prática na escola, realizando alguns alongamentos conforme as 

ilustrações. A maioria dos alongamentos abaixo as crianças já realizaram nas aulas de educação física. Faça bem devagar 

respeitando seu limite físico, sem esforços e seguindo as orientações das figuras a seguir: 

 

 

 

 
Fonte: https://br.pinterest.com/pin/560698222340836088/- Acesso em 06/05/2020 

 

 

 

 

 

 

https://www.geledes.org.br/jogos-africanos-a-matematica-na-cultura-africana/
https://br.pinterest.com/pin/560698222340836088/


Procedimentos do jogo: 

 

Material: 

 

- Folha de caderno, papel 

sulfite (e papelão*); 

 

- Caneta, lápis ou canetinha; 

 

- Tampinhas de garrafa pet, 

botões, moedas ou 

quaisquer outros materiais 

que possam ser utilizados 

como suas peças. 

 

(*) Você pode colorir o seu 

tabuleiro e, se quiser, colar 

num papelão para ficar mais 

firme. 

 

 

REGRAS 

 

- 2 jogadores 

- 3 peças por jogador (2 cores diferentes) de 

cada lado. 

- Após decidir quem começa (através do 

Joquempô), um jogador de cada vez, mexe 

uma de suas peças na linha, até o próximo 

ponto vazio; em seguida é a vez do adversário. 

- Não é permitido passar por cima de outra 

peça. 

- Cada jogador tenta colocar as suas três peças 

em linha reta. 

- O primeiro a colocar as três peças em linha 

reta ganha o jogo. 

- Se repetir o mesmo movimento três vezes, a 

partida termina empatada e começa um novo 

jogo. 

- Não é permitido deixar sua peça na casinha 

central por mais de três jogadas consecutivas.  

 

INÍCIO DO JOGO 

CADA JOGADOR 

COM SUAS 3 

PEÇAS 

 

MOVIMENTAÇÃO 

DAS PEÇAS, 

SEGUINDO AS 

LINHAS, E 

PROCURANDO 

ESPAÇOS VAZIOS 

 

FORMAS DE VENCER O JOGO: 

3 PEÇAS DA MESMA COR FORMANDO UMA RETA 

 
 

 

 

Observação: Veja o vídeo explicativo desta atividade  neste link; https://www.youtube.com/watch?v=LcHvXvU_Q0g ( 

Acesso 06/05/2020) 

 

Dicas: Sugestões de materiais para a confecção do tabuleiro: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LcHvXvU_Q0g


Feito de papel e papelão 

 
                                    Fonte: http://elianaeamatematicadodia.blogspot.com/2016/11/atividade-extracurricular.html 

 

Caixa de pizza                                                      

 
https://saveig.org/p/B_IyJidB2vV/  

 

 

 

 

Riscado no chão 

 
https://saveig.org/p/B3a0TmNnUoK/ 

Descreva no seu caderno como foi a experiência com esse jogo. Quem participou com você? Que tipo de material você 

utilizou para confecção do tabuleiro? Finalize com um desenho bem bonito desta atividade no caderno. 

 

Importante lembrar que a atividade deve ser registrada no caderno e entregue quando retornarmos à escola. 

 BOA ATIVIDADE! 

 

DISCIPLINA: ARTE 

 

OBJETIVO DA ATIVIDADE: Ampliar o repertório cultural, conhecer e apreciar o trabalho do Artista Piet Mondrian, suas 

obras e inspirações (EF15AR02, EF15AR04). 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO: Não à toa, a música inspirou muito as pesquisas dos pintores abstratos. A arte abstrata busca a 

sensação pura: ela não descreve um mundo exterior, nela tudo é questão de ritmo, de harmonia. 

 

http://elianaeamatematicadodia.blogspot.com/2016/11/atividade-extracurricular.html
https://saveig.org/p/B_IyJidB2vV/
https://saveig.org/p/B3a0TmNnUoK/


DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: 

 

Os trabalhos de Piet Mondrian destacam-se por suas formas abstratas e  a geometrização, em sua maioria utilizando as 

cores primárias (azul, vermelho e amarelo) o preto e o branco, essas elementos são reunidos, delimitados pelas linhas 

pretas que estruturam e dão ritmo ao conjunto. O artista realizava suas pinturas ouvindo suas musicas favoritas e 

conseguiam um ótimo resultado.  

 

Vejam algumas obras de Piet Mondrian: 

 
https://images.app.goo.gl/qtmqgVxbvuShtFXB7 

 

 

                                  
       https://images.app.goo.gl/YRjBv75Pe3H7AVyr6                                 https://images.app.goo.gl/Rh5DUotTYcx62LFd7 

 

 

Assim como Piet Mondrian você pode criar várias produções ai na sua casa, ouvindo as músicas de sua preferência, as 

que te emocionam, que te deixam feliz, que te acalmam, enfim que te deixem a vontade e que te inspirem a criar. 

Pegue uma folha, um papelão, uma cartolina ou uma caixa de pizza, (algo que tenha fácil acesso em casa). 

Separe também seus materiais (lápis de cor, giz de cera, canetinha, tinta, régua etc). 

Coloque uma música que você curta bastante. 

 

Uma sugestão (Happy  de Pharrell Willims)  

Clip da Música. 

https://www.youtube.com/watch?v=C7dPqrmDWxs 

https://images.app.goo.gl/YRjBv75Pe3H7AVyr6
https://images.app.goo.gl/Rh5DUotTYcx62LFd7
https://www.youtube.com/watch?v=C7dPqrmDWxs


 

Com o material preparado, coloque a música  e solte a sua imaginação: pinte, desenhe, jogue a tinta sobre o suporte, 

etc... deixe o ritmo da música guiar os seus movimentos, o tempo que terá pra fazer é o mesmo da música, se preferir 

repita quantas vezes quiser.  

Ao final você terá criado uma arte abstrata bem bonita! Bom Trabalho. 

 

 

As obras do Piet mondrian também foram usadas como inspiração para a criação no designer de vários produtos, vejam 

alguns deles:  

 

  

             
                                                                             https://images.app.goo.gl/HGwzMhdXXPBzbvvQ9 

 
 
 

                                    
                   https://images.app.goo.gl/iQTLnudxbVwRyreK7                                 https://images.app.goo.gl/7WcRum2Q1Pjnbsaj6 
 

 

https://images.app.goo.gl/HGwzMhdXXPBzbvvQ9
https://images.app.goo.gl/iQTLnudxbVwRyreK7


 
https://images.app.goo.gl/7CV614TePSrDRZ5H9 

 
 

Bom, já temos exemplos de como a arte está ligada ao nosso dia a dia. Agora é a sua vez de fazer arte utilizando ai 

alguns exemplos de Piet Mondrian. Crie a estampa de um produto que você acha que faria bastante sucesso no 

mercado da moda: pode ser um tênis, uma peça de roupa, uma chuteira, uma bola, a fachada de uma casa, de um 

shopping, um boné,  um shopping... . 

Você é o artista agora! Seja criativo e lembre-se que a sua estampa será baseada em uma arte abstrata e ela  pode ser 

na forma de um desenho bidimensional ou tridimensional. 

Bom Trabalho!! 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
                            

https://images.app.goo.gl/7CV614TePSrDRZ5H9

