
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA 
E.M. “DEPUTADO FREITAS NOBRE” –EJA – 7ª SÉRIE 

Rua Gaspar de Lemos, 405, Vl Lídia, DIADEMA, CEP: 09942-140 Telefone: 4069-8039 

ATIVIDADES QUE DEVEM SER REALIZADAS ENTRE OS DIAS 08/06 A 13/06 

 
Nome: ____________________________________________________________________________ 

 

PORTUGUÊS 

Contextualização: Nesta semana, vamos explorar as características do gênero conto, um 

pouco mais sobre a linguagem figurada e pontuação. 

Objetivos: Conhecer eIdentificar elementos da narrativa. Aprofundar estudos sobre as 

figuras de linguagem e seusefeitos de sentido. Conhecer algumas funções davírgula na 

construção dos sentidos (coerência) no texto. 

A. Leitura e análise de texto. 

Vamos retomar partes do conto da semana passada João e Maria. 

 A bruxa veio do nada, voando em seu cabo de vassoura e ceifou a vida de João.  

 A história podia terminar aí, mal começada porque João era ainda uma criança, mas sua 

mãe não deixou. (...) 

 A mãe deu os olhos de João. (...) Foi previsível que os parentes estranhassem, mais que 

isso, não entendessem, indignados quase, uma desnaturada. (...) 

 E Maria, que há dois anos esperava, teve afinal esperança. 

 E a operação de Maria, um transplante, de córnea, se fez possível, com sucesso feliz. 

 E João e Maria de olhos dados seguiram, juntos, e saíram do escuro. 

(Fonte) In Amantes iluminados. Rio de Janeiro, Rocco, 1988. p.24. 

 

Agora, responda às perguntas abaixo. 

1. Os textos narrativos têm como características determinados elementos. Veja parte deles 

no quadro abaixo e suas definições. Preencha a terceira coluna conforme dados do conto João e 

Maria. 

Elemento da 

narrativa 

Definição No conto João e Maria 

Foco 

narrativo 

Tipo de narrador; ponto de vista de 

quem conta a história: narrador de 1ª 

pessoa, personagem (participa da 

história) ou narrador e 3ª pessoa, 

 

https://www.google.com/search?q=em+dep+freitas+nobre+diadema&rlz=1C1AVFC_enBR876BR876&oq=em+dep+freitas+nobre+diadema&aqs=chrome..69i57.9018j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8


observador (não participa da história). 

Personagens Os envolvidos nos fatos narrados. 

 

 

 

Conflito Situação problema que muda a 

rotina das personagens. 

 

 

Enredo Desenvolvimento das ações, 

sequência de ações que envolvem as 

personagens. 

 

 

 

Desfecho Resolução do conflito, final da 

história (pode ser esperado, inesperado, 

surpreendente...) 

 

 

2. O autor escolheu os nomes João, Maria com uma intenção. Qual seria?  

3. Outros elementos comuns da narrativa são: tempo (momento, quando as ações ocorrem) 

e espaço (local, onde a história acontece). Qual pode ter sido a intençãodo autor de não 

determinar quando e onde a história aconteceu? 

4. As narrativas são textos fictícios (criados, inventados) geralmente, com uma linguagem 

mais apurada, poética, expressiva, literária. Embora retrate possível na realidade, o autor usa 

linguagem bastante literária e um ser fictício. Qual ser? 

 

B. Estudo da língua 

I – Figuras de linguagem– Vamos aprofundar a linguagemconotativa(figurada).  

1. Siga o exemplo e crie comparações.Use os conectivos: como, tal qual, feito, assim 

como 

  pessoas-agir-urubus - Resposta: Algumas pessoas agem assim como urubus. 

a. pais-brincar-criança: 

....................................................................................................... ................................... 



b. olhos-brilhar-estrelas: 

............................................................................................................................. ............ 

c. coração-agitar-mar: 

............................................................................................................................................ 

2. Agora, transforme as comparações criadas em metáforas, eliminando os conectivos. 

Pode alterar o verbo. 

 Algumas pessoas agem assim como urubus. Resposta: Algumas pessoas são urubus. 

a. 

............................................................................................................................. ................................ 

b. 

............................................................................................................................. ................................ 

c. 

............................................................................................................................................................. 

II – Pontuação – Já vimos que a pontuação é um importante recurso que permite dar 

coerência (sentido) ao que escrevemos. Há vários sinais de pontuação e o mais complexo é a 

vírgula, pois tem diferentes usos. Alguns deles:  

a. Ela marca pausas para separar os elementos de uma enumeração (objetos, pessoas, 

ações...). Exemplo:   

  A mãe não se conformou, pensou, refletiu e tomou uma decisão. 

Copie do texto uma frase com esse uso da vírgula 

..................................................................................................................................... ............... 

................................................................................................................... ................................. 

b. É usada antes das palavrasmas, porém, entretanto, no entanto(e outras palavras de 

oposição); pois, porque (explicativas) portanto, por isso (conclusivas). Exemplo:  

  Não estava envolvido, por isso era fácil palpitar. 

Copie do texto uma frase com esse uso da vírgula 

............................................................................................................................. ....................... 

....................................................................................................................................................

  

Organize sua rotina. Lembre-se: são 5 aulas de Português na semana. 

Dá para dividir 1 para leitura, 3 para respostas e ainda sobra uma para conferir. 

Dúvidas? Contate-me pelo grupo do whatsapp ou deixe seu número de telefone que eu ligo! 

                                                                                                  Boa semana  

                                                                                                   Prof. Carmen 



MATEMÁTICA 

 

Tema:  Monômios e Polinômios 

Objetivos : Conhecer a definição de monômios e polinômios e efetuar operações com os 

mesmos. 

Contextualização: 

 

Definindo monômio 

Os lados de um retângulo e do quadrado representados abaixo são dados na mesma 

unidade de comprimento.  

Qual a área de cada figura ? 

                          a                                                                   x 

                                                                                                                                         x 

      4 

 

A área do retângulo é dada por 4 • a ou 4a.  

A área do quadrado é dada por x • x ou x2.  

As arestas do bloco retangular representado abaixo medem a, b e c na mama unidade de 

comprimento. Qual o volume deste sólido?  

 

           

     b 

 

                      a 

 

O volume deste bloco retangular é a • b • c ou abc.  

4 a, x 2 e abc são expressões algébricas.  

Observe que nessas expressões as letras só apresentam expoentes naturais.  

Expressões algébricas que apresentam somente multiplicações entre números e letras cujas 

letras apresentam apenas expoentes naturais são chamadas de monômios.  

Um monômio tem uma parte numérica (coeficiente) e uma parte literal.  



Exemplo:  

No monômio 17 . x • y2, o coeficiente é 17 e a parte literal é x • y2, isto é:     17 . x . y2  

                                                                                                                           Î           Î 

                                                                                                          parte literal       coeficiente 

 

Monômios semelhantes 

Considere os monómios:  4 x y, - 2/3 . x y e 12 x y.  

Observe que eles apresentam a mesma parte literal x y.  

Monómios que apresentam a mesma parte literal são chamados de monómios semelhantes. 

 

 

 

 Operações com monômios 

 

 Adição e subtração 

 

Lembrando que  a • (b + c) = a•b + a • c e que a • (b - c) = a • b - a • c podemos fazer, por 

exemplo:   

 

 5 • x + 2 • x = x  (5 + 2) =  x  •  7 = 7 •  x = 7x  

 

 4 a b - 9ab = ab • (4 - 9) = ab • (-5) = -5 • ab = - 5 ab  

 

Assim, para adicionar ou subtrair monómios semelhantes, basta adicionar ou subtrair os 

coeficientes e manter a parte literal.  

 

Atividade: 

1. Aponte o coeficiente e a parte literal dos monômios abaixo: 

a) -10 ab 

b) 2/3 ab 

c) 1yv 

d) 1,7ab² 

e) -415xy 

 

 



2. Efetue as operações: 

 

a) 2a + 4.a + 6.a + 8.a + 10.a = 

 

 

 

 

b) 5ab – 7ab + 18 ab – 15,5ab = 

 

 

 

 

c) 4.a + 5b + 7.a + 8b – 9.a – 10.b = 

 

 

 

HISTÓRIA 

Tema:  Resistencia cultural 

Objetivos : Compreender como a cultura é um elemento importante na luta contra a 

escravidão. 

Contextualização: 

 

Resistência cultural 

A resistência da população negra e escrava 

não se fez apenas cor lutas e revoltas, mas 

manifestou-se também na cultura. Durante o 

período da escravidão e também após a abolição, 

os africanos e seu descendentes buscaram dar 

continuidade às práticas culturais originárias da 

África ou elaboraram novas práticas ligadas à 

experiênci no Brasil e à vida africana. 

Exemplos dessa forma de resistência 

estão presentes na religiosidade, na arte, na 

culinária, na música e na dança, por exemplo: 

Muitas vezes elaboraram maneiras para não 

serem reprimidos. No caso da religião, o culto 

aos orixás era realizado com a utilização d. 

imagens de santos católicos. Essa estratégia 

possibilitou aos escravo africanos cultuar e 

realizar festejos homenageando suas própria 

divindades em dias consagrados aos santos 

católicos, considerado dias de descanso. 

 



 

Quilombos 

A palavra quilombo (ou mocambo) vem do idioma baniu e significa acampamento. O mais 

importante foi o quilombo de Palmares, que se formou na Serra da Barriga, região entre os atuais 

estados de Alagoas e Pernambuco. 

Os quilombolas formaram um Estado com estrutura política, militar, econômica e sociocultural 

que tomava como modelo a organização social de 

antigos reinos africanos. Calcula-se que Palmares 

chegou a ter uma população de 30 000 pessoas. 

De seu surgimento até a morte de seu principal 

líder, Zumbi, em 1695, foram décadas de 

constantes e violentas lutas. 

Além de Palmares, os escravos fugidos 

organizaram quilombos em outras regiões do 

Brasil, em localidades de difícil acesso. Já os 

negros forros formaram quilombos em terras 

doadas em testamento pelos antigos senhores. 

 

Comunidade quilombola Ritáporunduva, em Eldorado (SP), 2009. 

 

Um exemplo desse tipo de quilombo é o de Ivaporunduva, localizado no Vale do  Ribeira, em São 

Paulo. Existem indicações de que ele se formou no século XVII, em terras doadas pela proprietária Joana 

Maria a seus escravos. Hoje, existe uma comunidade remanescente de quilombo estabelecida na 

área. 

 

Muitas formas de resistir 

Ao longo dos séculos de exploração, os escravos encontraram diversas formas de resistir à 

escravidão. Muitas vezes fingiam que estavam doentes para não trabalhar, quebravam máquinas e 

instrumentos de trabalho ou realizavam as tarefas lentamente. Também eram comuns as fugas 

individuais ou em grupo. Nos casos mais radicais, cometiam suicídio ou assassinavam seus 

senhores. Havia também formas organizadas de resistência, como as revoltas ou a formação de 

quilombos. 

 

Revolta dos Malês 

Em 1835, na cidade de Salvador, na Bahia, ocorreu um dos mais importantes movimentos contra 

a escravidão no Brasil. Planejada e conduzida por aproximadamente 600 escravos de ganho e 

libertos muçulmanos, conhecidos como malês, a revolta tinha como objetivos principais tomar pontos 

estratégicos da cidade e libertar companheiros muçulmanos que estivessem presos. 



A revolta foi duramente reprimida e controlada pelas autoridades. Alguns revoltosos foram 

condenados à morte e outros a penas como açoitamentos, trabalhos forçados e expulsão do Brasil. 

A ReVolta dos Malês teve repercussão nacional e internacional e abalou a estrutura 

escravista brasileira. As pretensões do grupo assustaram a classe senhorial e ajudaram a definir 

uma série de ações que reprimiram a cultura malê e praticamente a fizeram desaparecer. 

 

Atividade: 

 

Responda: 

 

1) Qual importância você acha que tem (se tem) da instituição da comemoração do Dia da 

Consciencia Negra, instituído como feriado em 20 de novembro (2003)? 

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2) Como se deu e qual importância da revolta dos Malês? 

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3) Quais as formas de resistência à escravidão  que são possíveis se identificar no texto? 

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

4) Qual o significado de Quilombo e qual foi o mais importante ? 

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

5) Mencione alguns exemplos de áreas onde a resistência á escravidão estão presentes 

na atualidade. 

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

GEOGRAFIA 

Contextualização: Para compreender o processo de precarização do trabalho e os riscos 

de piorar as condições econômicas e sociais da população brasileira, sobretudo, frente à dupla 

crise: econômica e sanitária, vamos aprofundar o conteúdo sobre os efeitos sociais da 

globalizção.  

Objetivo: Identificando as definições da globalização, compreender os efeitos sociais dela. 

 

 



Orientações para a realização da 9ª atividade de geografia. 

- Apesar das modificações ocorridas com relação às atividades, devendo deixar as 

respostasna escola, você pode fazer em seu caderno de geografia: 

- Coloque a data. 

- Copie a questão e responda a seguir. 

- Utilize caneta azul ou preta. 

- Dúvidas entrar em contato com a profª pelo grupo de whatsapp, pode enviar a fotografia da 

página do caderno ou deixá-la respondidas na escola. 

- Boa atividade. 

 

Atividade:                                                Questões 

 

Leia o texto abaixo para realizar as questões da atividade. 

 

Efeito social da Globalização 

A Globalização não beneficia a todos de maneira uniforme. Uns ganham muito, outros 

ganham menos, outros perdem. Na prática exige menores custos de produção e maior tecnologia. 

A mão-de-obra menos qualificada é descartada (desemprego). O problema não é só individual. É 

um drama nacional dos países mais pobres, que perdem com a desvalorização das matérias-

primas que exportam e o atraso tecnológico. 

Em seu relatório deste ano sobre o desenvolvimento humano, a ONU comprova que a 

globalização está concentrando renda: os países ricos ficam mais ricos, e os pobres, mais pobres. 

Há muitos motivos para isso. Alguns deles: a redução das tarifas de importação beneficiou muito 

mais os produtos exportados pelos mais ricos. Os países mais ricos continuam a subsidiar seus 

produtos agrícolas, inviabilizando as exportações dos mais pobres. 

 Desde 1960, quando os ricos ganhavam 30 vezes mais que os pobres, a concentração da 

renda mundial mais do que dobrou. Em 1994, os 20% mais ricos abocanhavam 86% de tudo o 

que foi produzido no mundo. Sua renda era 78 vezes superior à dos 20% mais pobres. 

(...)A Nike vende tênis no mundo todo, mas não tem uma só fábrica nem emprega nenhum 

operário. Ela compra os calçados de indústrias instaladas principalmente no leste asiático. Essa é 

uma característica essencial de uma empresa global: as facilidades para identificar locais onde 

existam as condições mais atraentes para suas operações. Uma das consequências desse 

processo é que as empresas não privilegiam a compra de máquinas e equipamentos, mas de 

mercados. No início dos anos 80, o comércio mundial de bens e serviços girava cerca de US$ 5 

trilhões anuais. Atualmente, o valor aproxima-se dos US$ 14 trilhões, segundo dados do Banco 

Mundial. 

 Qualquer tendência de elevação dos custos de produção em um determinado país pode 

levar a empresa a trocá-lo por um outro onde seja mais barata a fabricação dos seus calçados. 



 Como consequência, nunca teria havido uma tendência tão forte quanto a atual de grandes 

grupos internacionais “invadirem” outros países e comprarem empresas locais ou de transferirem 

suas bases de operação de um país para outro.Fonte: Folha de São Paulo 

 

Atividade:                                 Responda: 

      

1. Qual é o tema do texto?  

 

2.Porque o autor diz que a globalização não é beneficia igualmente a todos?  

 

3- A importância da chamada Terceira Revolução Tecnológica é fundamental para a 

inserção dos países na globalização? Por quê? 

 

4. Como países como o Brasil se dão no cenário da globalização? 

 

5. Explique como o desemprego se torna um problema social para os países? 

 

6. Como os países ricos ficam mais ricos e os países pobres ficam mais pobres na 

globalização?   

 

7. O que você entendeu por empresa global? Quem ganha com elas? 

 

8. Por que se os custos de produção de um país elevam, a empresa “cai fora do país”? 

 

9. Qual é a principal consequência das ações das empresas globais? 

 

                                                                Boa Atividade! 

 

CIÊNCIAS 

Objetivo da atividade: O objetivo dessa atividade é que o aluno após a leitura do texto 

sobre o sistema circulatório, possa compreender como ele é constituído, como ele funciona e qual 

é a sua importância para o corpo. 



Contextualização: No nosso corpo, o sangue circula em dois sistemas diferentes; a 

pequena e a grande circulação. Nesses dois sistemas o sangue não se mistura e desempenha a 

sua função. Nessa atividade estaremos aprendendo um pouco sobre o sistema circulatório e as 

suas funções desempenhadas.  

Atividade: Para essa atividade será necessário realizar a leitura e a interpretação do texto 

abaixo. Não precisa copiar o texto. Coloque no seu caderno o apontamento solicitado em relação 

ao texto.  

Gabarito da atividade anterior 

1-veias- transportar o sangue rico em gás carbônico 

   Artérias- transportar o sangue rico em oxigênio 

2-Transporta os nutrientes – transporta gás carbônico – transporta o oxigênio 

3-glóbulos vermelhos – transportar o oxigênio 

   glóbulos brancos – forma o sistema de defesa do corpo 

4-Em relação as plaquetas, responda: 

a-Participar da coagulação do sangue        b-150.000 a 400.000  

5-Não. Porque o sistema de defesa do corpo vai reconhecer o sangue diferente como um 

invasor. 

Texto para estudo e atividade. 

 

Sistema Circulatório 

O sistema circulatório ou cardiovascular, formado pelo coração e vasos sanguíneos, é 

responsável pelo transporte de nutrientes e oxigênio para as diversas partes do corpo. 

A circulação sanguínea corresponde a todo o percurso do sistema circulatório que o sangue 

realiza no corpo humano, de modo que no percurso completo, o sangue passa duas vezes pelo 

coração. 

Esses circuitos são chamados de pequena circulação e grande circulação. Vamos conhecer 

um pouco mais sobre cada um deles: 

 

Pequena circulação 

A pequena circulação ou circulação pulmonar consiste no caminho que o sangue percorre 

do coração aos pulmões, e dos pulmões ao coração. 

 



Assim, o sangue venoso é bombeado do ventrículo direito para a artéria pulmonar, que se 

ramifica de maneira que uma segue para o pulmão direito e outra para o pulmão esquerdo. 

Já nos pulmões, o sangue presente nos capilares dos alvéolos libera o gás carbônico e 

absorve o gás oxigênio. Por fim, o sangue arterial (oxigenado) é levado dos pulmões ao coração, 

através das veias pulmonares, que se conectam no átrio esquerdo. 

 

Grande circulação 

A grande circulação ou circulação sistêmica é o caminho do sangue, que sai do coração até 

as demais células do corpo e vice-versa. 

No coração, o sangue arterial vindo dos pulmões, é bombeado do átrio esquerdo para o 

ventrículo esquerdo. Do ventrículo passa para a artéria aorta, que é responsável por transportar 

esse sangue para os diversos tecidos do corpo. 

Assim, quando esse sangue oxigenado chega aos tecidos, os vasos capilares refazem as 

trocas dos gases: absorvem o gás oxigênio e liberam o gás carbônico, tornando o sangue venoso. 

Por fim, o sangue venoso faz o caminho de volta ao coração e chega ao átrio direito pelas 

veias cavas superiores e inferiores, completando o sistema circulatório. 

Coração 

O coração é um órgão muscular, que se localiza na caixa torácica, entre os pulmões. 

Funciona como uma bomba dupla, de modo que o lado esquerdo bombeia o sangue arterial para 

as diversas partes do corpo, enquanto o lado direito bombeia o sangue venoso para os pulmões. 

O coração funciona impulsionando o sangue por meio de dois movimentos: contração ou 

sístole e relaxamento ou diástole. 

 

Vasos Sanguíneos 

Os vasos sanguíneos são tubos do sistema circulatório, distribuídos por todo o corpo, por 

onde circula o sangue. São formados por uma rede de artérias e veias que se ramificam formado 

os capilares. 

Capilares 

Os capilares são ramificações microscópicas de artérias e veias do sistema circulatório. 

Suas paredes apresentam apenas uma camada de células, que permitem a troca de substâncias 

entre o sangue e as células. Os capilares se ligam às veias, levando o sangue de volta para o 

coração. 

Pelo corpo de uma pessoa adulta circula, em média, seis litros de sangue, numa ampla rede 

de vasos sanguíneos, bombeados pelo coração. 

Trecho de texto e imagem retirado de: https://www.todamateria.com.br/sistema-circulatorio/ 

Sugestão de vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=R1mOEbfhzGk 

 

Após a leitura do texto, responda as questões abaixo. 

 

1-Explique a diferença entre a pequena e a grande circulação? 

https://www.todamateria.com.br/coracao/
https://www.todamateria.com.br/vasos-sanguineos/
https://www.todamateria.com.br/sistema-circulatorio/
https://www.youtube.com/watch?v=R1mOEbfhzGk


2-Como o sistema circulatório é formado e qual é a sua função? 

 

3-Você considera o coração como um órgão vital para o nosso corpo? Justifique sua 

resposta. 

 

4-Quando se diz que uma pessoa tem pressão alta, o que isso quer dizer? 

 

5-De que maneira o sangue o circula pelo nosso corpo? 

 

 

 

INGLÊS 

 

Objetivos: Compreender o papel do alcance da língua inglesa dentro da globalização. 

Conheceras várias formas e usos do VERBO TO BE.  

 

Contextualização: Muitas vezes conseguimos entender o significado de uma palavra 
comparando-a com outras que já conhecemos em inglês ou em português.  

Nesta semana faremosmaisexercícios para fixação do VERBO TO BE. 

 

Conteúdo da atividade elaborado pelo professor. 

Leia e copie a atividade com atenção no caderno. 

 

Escreva a frase na forma do VERBO TO BE que se pede, como no exemplo: 

 
1) O vírus está seespalhando pela cidade. 

Afirmativa: THE VÍRUS IS SPREADING THROUGH THE CITY.  

Negativa: THE  VÍRUS  IS  NOT  SPREADING THROUGH  THE  CITY. 

Interrogativa: IS  THE VÍRUS SPREADING THROUGH  THE  CITY? 
 

2) Eu estou  comprando muito álcool em gel. 

Afirmativa: I  AM  BUYING TOO MUCH  HAND  SANITIZER.  

Negativa:______________________________ 



Interrogativa: AM  I  BUYING TOO  MUCH  HAND  SANITIZER? 

 

3)  Ela  está  com  medo  do  vírus.   

Afirmativa: ______________________________ 

Negativa:_______________________________ 

Interrogativa: ISSHE  AFRAID  OF  THE  VÍRUS? 

 

4) Nós somos do grupo de risco.     

Afirmativa: WE  AREFROM  THE RISK  GROUP.  

Negativa:_________________________________ 

Interrogativa:_____________________________? 

 

5) Você está em isolamento social.  

Afirmativa: ________________________________  

Negativa:YOU  ARE NOT  IN  SOCIAL  DISTANCING.   

Interrogativa:______________________________? 

 

6)Ele é cuidadoso com sua higiene.  

Afirmativa: HE  IS  CAREFUL  WITH  HIS  HYGIENE. 

Negativa:_________________________________ 

Interrogativa:______________________________? 

 

7) Elas estão lavando as mãos frequentemente. 

Afirmativa: _________________________________  

Negativa:__________________________________ 

Interrogativa: ARE  THEY  WASHING  HER  HANDS  FREQUENTLY? 

 

8) É muito importante usar máscara agora. 

Afirmativa: ________________________________  

Negativa: IS  NOT  IMPORTANT  TO USE  MASK  NOW.   

Interrogativa:______________________________? 

 



ARTES 

Tema: Arte e expressão 

Objetivo: Reconhecer a arte como expressão das emoções e sentimentos   

Arte e Expressão 

 

 

Lasar Segall,Guerra (1942). Óleo sobre tela ,185 X 270 cm. Museu de arte de São Paulo 

Assis Chateaubriand (SP). 

A obra reproduzida nesta página é de autoria de Lasar  Segall(1891-1957), artista lituano 

que na década de 1920,passou a viver no Brasil. 

Intitulada Guerra, a pintura revela como o artista retratou um conflito que ocorria durante a 

produção da obra: a Segunda Guerra Mundial(1939-1945) 

 Isso só é possível porque os seres humanos revelem os próprios pensamentos e o modo 

individual de enxergar o mundo ao seu redor.  Assim, a arte é uma das mais importantes formas 

de expressão conhecidas. 

Observe mais uma vez a obra de Lasar Segall e responda: 

 Que emoções a tela desperta em você? 
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 Que sentimentos o autor teria desejado expressar com ela? 
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