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ATIVIDADE 1 – Educação Física 

PARTIDA DE TÊNIS COM CHINELO 

Para esta atividade você irá precisar de um par de chinelos, uma bolinha (pode 

ser feita de meia ou papel), uma corda ou cabo de vassoura (para simular a rede) e da 

participação de algum familiar. 

Vocês deverão jogar a bolinha de um lado para o outro e quem conseguir fazer a 

bola tocar o chão adversário ganha o ponto. 

Não se esqueça de registrar os pontos no placar e lembre-se, a intenção principal 

é se divertir! 

 

 

ATIVIDADE 2 – Artes: 

TARSILA DO AMARAL (1886 – 1973) 

Tarsila do Amaral foi uma grande pintora e desenhista brasileira, uma das 

artistas centrais da pintura brasileira.  

Vamos trabalhar com o quadro Antropofagia da artista. O quadro apresenta 

assim como outras obras do mesmo período, cores fortes com temas relacionados ao 

imaginário, aos sonhos, lembranças de infância, visão de objetos reais transformados em 

bichos imaginários, entre tantas outras formas. 

Antropofagia apresenta a união de outras duas obras da artista, A Negra 

(1923) e Abaporu (1928), os personagens se transpõem e se interligam. A mudança de 

estado é uma das características que difere essa obra das demais, o NEGRA aqui aparece 

encoberta pelas pernas do personagem de ABAPORU, e ele não apresenta a pose de 

pensado, mas sim aparece em um diálogo. Além dos personagens, ainda é possível notar 

a presença de variações de luz um uma vegetação verde escura em contraste com um 

céu como tons rosados. 

PARTIDA PLACAR: TIME 1 X TIME 

2 

1 X 

2 X 

3 X 

Nome do time 1 e participante: 

 

Nome do time 2 e participante: 
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Não se esqueça de colorir! 
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ATIVIDADE 3 – Religião: 

 

 


