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Olá, Estudantes!

É muito bom podermos de alguma forma nos reconectar e darmos continuidade

aos nossos estudos neste período de quarentena do Covid-19 (Coronavírus).

Podemos estar sem nos ver fisicamente, mas nunca distantes.

No momento devemos aprimorar e exercer nossas habilidades de nos ADAPTAR -

CRIAR - COOPERAR E NOS QUALIFICAR para atingirmos nossas metas e

realizarmos nossos sonhos!

Enquanto não retornamos às atividades presenciais, preparamos para vocês as

atividades que devem ser realizadas neste período de isolamento social e entregues

conforme orientações abaixo:

ORIENTAÇÕES IMPORTANTES A SEREM SEGUIDAS para garantir a

aprendizagem do conteúdo estudado:

➢ Fazer a leitura atentamente da unidade correspondente;

➢Responder as atividades e os desafios propostos sobre o assunto abordado;

➢Registrar suas dúvidas no espaço correspondente do Caderno do Estudante;

➢Os trabalhos solicitados para cada livro, devem ser entregues 2 UNIDADES por

semana, em dias alternados;

➢As atividades podem ser entregues através: WhatsApp ou E-mail das professoras

de Arte ou entregues na escola em dias e horários previamente agendados na

secretaria da escola;

➢Você poderá fazer o trabalho manuscrito em folha de caderno ou papel almaço,

depois tire uma foto da atividade e envie pelo WhatsApp da professora. O

trabalho digitado poderá ser enviado por e-mail anexando o arquivo do

documento;

➢Nos trabalhos devem constar: Nome completo do aluno(a), Número do RM

(carteirinha da escola), Nome da Escola e data da entrega (observar o modelo no

roteiro);

➢ARQUIVO PESSOAL: Os trabalhos entregues por WhatsApp ou E-mail,

devem ser arquivados em uma pasta em poder do(a) aluno(a) de acordo com a

sequência de cada livro que estiver estudando, pois mesmo tendo enviado

virtualmente, será necessário entregá-los à professora de Arte no dia da

realização da Avaliação Final presencial;

➢O(a) aluno(a) deve comprovar 75% de presença na disciplina através da entrega

de atividades e/ou acesso (pelo menos 2 vezes) na semana através dos contatos

disponíveis de ARTE;

➢AVALIAÇÃO: somente será realizada a Avaliação Presencial Final após a

entrega de todas as atividades solicitadas, bem como o envio da foto da

OFICINA realizada.

Estaremos à disposição para esclarecimentos de quaisquer dúvidas que possam

surgir. Nossos horários de atendimentos e telefones de contato estão

disponibilizados no site da escola CEEJAMAR.

Desejamos a todos vocês bons estudos!

Profª Sinara                             Profª Cláudia

https://www.ceejamar.com.br/


UNIDADE 4

4.1 – Historiadores indicam que os serem humanos dançam

desde a Pré-história. De acordo com a história da dança, cite

3 motivos/funções que levam as pessoas a dançarem. (pag.80/81)

4.2 – “Na cerimônia de abertura da Paraolimpíada Rio 2016,

realizada no estádio do Maracanã, teve como ponto alto a

dança de Amy Purdy (atleta biamputada do snowboard e

medalhista) com um robô industrial, que encantou

internautas e espectadores. A coreografia assinada pela

dançarina brasileira Cassi Abranches, com direito a passos de

samba, muito requebrado e sensualidade ao som da música

“Borandá”, de Edu Lobo.”

Responda:

Dança em Cadeira 

de Rodas é feita somente 

em dupla? (pág.90)

( ) Verdadeiro

( ) Falso

4.3 – Fale sobre Dança Popular. (pág. 92/93)

4.4 – Cite uma dança a qual é um exemplo de

Patrimônio Cultural Imaterial. (pag. 101/102)
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Clica aqui

Assista a bela apresentação – Clik abaixo

Amy dançando abertura paraolimpica em Rio 2016
https://www.youtube.com/watch?v=BdIaDxthLz0

https://drive.google.com/file/d/1WlHFumhEWKFwXnpSGYrS0ea45zu3bK6L/view
https://www.youtube.com/watch?v=BdIaDxthLz0
https://www.youtube.com/watch?v=BdIaDxthLz0
https://www.youtube.com/watch?v=BdIaDxthLz0


➢Visita virtual ao Museu Imperial que está completando seus 80 anos.  Para fazer sua 

visitação 360° em 3D, clique aqui. https://bit.ly/2xx5nkG

➢Tour Virtual 360 3D Museus e Galeria de Arte: 

https://www.iteleport.com.br/imoveis/tour virtual 360 3d/museus/

➢ Filme: Romeu e Julieta Filme (Obra William Shakespeare ): 

https://www.youtube.com/watch?v=wb2GfEA0fiA

➢ Filme: O Auto da Compadecida (Obra de Ariano Suassuna) -

https://www.youtube.com/watch?v=dn54j26Iot8&feature=youtu.be

➢O Musical - https://youtu.be/6d1wsNolRzw

➢O Fantasma da Ópera - https://youtu.be/rZB6r0VTgeg

IDEIAS COM MATERIAL RECICLADO FÁCEIS DE FAZER:

1ª: Ideias com Material Reciclado Fáceis de Fazer

https://www.artesanatopassoapassoja.com.br/objetos-feitos-com-material-reciclado-faceis-de-fazer/

2ª: 13 Ideias brilhantes com garrafas pet:
https://www.youtube.com/watch?v=6yDD6vpNgbo

Dicas d e Filmes e  Visitas a Museus

Clique no link e ele abrirá.

IMPORTANTE :

Caso você precisar dos Livros de ARTE na forma 

impressa, entre em contato conosco:

CEEJAMAR

Av. Dr. Epitácio Pessoa 432 - Aparecida- Santos-SP

Tel. (13) 3231-7394

Site: https://www.ceejamar.com.br/

Prof.ª SINARA:  sinaraj@professor.educacao.sp.gov.br

Prof.ª CLÁUDIA:  claudialopes@professor.educacao.sp.gov.br

HORÁRIOS DE ATENDIMENTOS E CONTATOS COM AS PROFESSORAS DA DISCIPLINA DEARTE ESTÃO

DISPONIBILIZADOS NO SITE DA ESCOLA.
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MODELO DO CABEÇALHO

PARA ENTREGA DA ATIVIDADE VIRTUAL

Centro Estadual Para Educação de Jovens e Adultos 

C.E.E.J.A - “Maria Aparecida Pasqualeto Figueiredo”

Nome do (a) Aluno(a):

RM: Data de entrega: 
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MODELO DA CAPA

PARA COLOCAR TODAS AS UNIDADES

E ENTREGAR NO RETORNO PRESENCIAL

Centro Estadual Para Educação de Jovens e Adultos

C.E.E.J.A – “Maria Aparecida Pasqualeto Figueiredo”

Disciplina de ARTE

Ensino Médio

Livro Volume 1

Nome do(a) Aluno(a):  --------- RM: ----------

Santos- SP.


