
CESM 

7° Ano do Ensino Fundamental
Querido Aluno,                                                                                                                                                                                                                 

Os exercícios deverão ser feitos na Semana do Carnaval e entregues aos professores, 

impreterivelmente, na Segunda-feira, 02 de Março de 2020.                                                                                                                                                                                                                           

Os exercícios feitos corretamente valerão pontos somativos às notas bimestrais.                                                                                           

Inicie o ano cumprindo suas tarefas e adquirindo mais conhecimento.

Tarefa 1 - Ciências

Elabore uma pesquisa sobre a vida e obra do pintor impressionista Claude Monet. A pesquisa deve ser 

feita de acordo com as normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas e Técnicas). Peça ajuda aos 

familiares para que o trabalho fique bem feito. Separe 3 imagens (fotos) de telas que você mais tenha 

gostado e revele em papel fotográfico, tamanho 30x20. Escreva seu nome completo, e série e entregue a 

professora dia 02/03/2020 para ser avaliado.  Logo  em seguida será montado um painel que ficará 

exposto para toda escola.

Tarefa 2 - Inglês -  Toy Art 
Toy art é a definição de 'brinquedo de arte' destinado a adolescentes, adultos e colecionadores. É um 
brinquedo com designer diferenciado e não é produzido para brincar, é destinado a ser peça de coleção 
ou até mesmo servir de enfeite ou adereço de uma decoração. 
Um Toy art é sempre produzido numa tiragem limitada numerada ou assinada, e não será relançado – a 
não ser se for criada nova versão de grafismo. Um toy art é para um adulto ou adolescente colecionar, 
guardar e cuidar. 
Podem ser produzidos dos mais diversos materiais como acrílico, plástico, tecido, metal, resina, papel e 
até madeira. 

Tarefa 3 - Arte

Dia 8 de Março - Dia da Mulher. 
Utilize uma camiseta branca, usada e escreva uma frase sobre o Dia da Mulher ou um lindo desenho 
sobre a data. Coloque seu nome completo na parte interna da camiseta. 

Tarefa 4 - Geografia

.Construa com utensílios que tiver em casa, as diversas formas de acidentes geográficos. Você vai 

aprender, de forma lúdica e prática a diferenciar cada um dos acidentes geográficos. Segue a imagem e o 

link de como fazer. 

O passo a passo você encontrará no Blog Professor Leandro Nieves - Acidentes Geográficos.  

http://professorleandronieves.blogspot.com/2015/11/acidentes-geograficos.html

- Os trabalhos ficarão expostos na escola. 

- Os alunos explicarão a atividade para as turmas das séries iniciais.

- Os potinhos devem ter nome completo do aluno e a turma. 

Você deverá fazer apenas 2, que são:

_________________________________________________________________________________

Tarefa 5 - Fazer o bem, faz bem! 

No período de carnaval, semana de descanso, faça uma boa ação (qualquer uma que seja) e registre através de um 

vídeo, contando detalhes da boa ação. A boa ação pode ser com alguém da família, com algum animal, com o meio 

ambiente ou como você preferir. O vídeo deve ser entregue em um pen drive, com nome do aluno e turma. 

OBS: As tarefas serão recolhidas pelos respectivos professores e depois de 
avaliadas, serão pontuadas. A pontuação é para o 1° Bimestre. 

 Baseando-se na definição de "toy art", escolha um personagem 
que você mais gosta, pode ser um herói de revistas em 
quadrinho, um personagem de um desenho ou filme. Faça o seu 
brinquedo a partir de sua visão. Não precisa ficar idêntico ao real, 
use a massa de papel machê (a receita você encontra em: 

YouTube: Papel Maché - Técnica Artesanal.
https://www.youtube.com/watch?v=jByx_jykhIg) e pinte-o. 

O tipo de toy art que você deverá produzir é o "Customs" 
(customizações) - São bonecos modificados por artistas e 
designers para se obter um design único, aproveitando a 
produção e formato do mesmo. 


	Página 1

