
 

 

 

 

 
       DISCIPLINA: Redação/Literatura/História da Arte             Ano/Série: 1ª Série E.M. 

 ( x ) ATIVIDADES DIVERSAS       (     ) RECUPERAÇÃO 

PERÍODO:   31/03 à 07/04                Prof.: Valdson Tolentino Filho 

 
ORIENTAÇÃO PARA ESTUDO 

Serão contempladas uma atividade interdisciplinar entre as seguintes disciplinas: 
Literatura, Redação e História da Arte.  

Plantão de dúvidas 
Data: 01/04, toda a manhã. 
Data: 03 e 06/04, toda manhã. 
Canal: ClassApp ou WhatsApp. 

 
 

Material a ser encaminhado pelo aluno 
 

06/04: Slide, feito em Power Point, som o tema “Liberdade: O que é? Pra que serve? Como 
usar?”, integrando conceitos de Redação, Literatura e História da Arte.  

 
 
 

 
Data Objeto do conhecimento Detalhamento Fonte de consulta 

01/04 

Explicação sobre o Projeto 
Interdisciplinar com o tema 
“Liberdade: O que é? Pra que 
serve? Como usar?”  

Este tira-dúvidas será para explicar 
como será o Projeto “Liberdade: O 
que é? Pra que serve? Como usar?” 
O objetivo deste projeto é unir três 
áreas do conhecimento 
(Literatura/Redação/História da 
Arte) na elaboração de um Power 
Point, podendo ser em dupla, 
abordando os seguintes assuntos: 
 
* O que é uma Pandemia? 
* Qual a diferença entre Epidemia e 
Pandemia? 
* Qual foi a última grande pandemia 
ocorrida? Qual o saldo de mortos? 
* O que é o coronavírus? Como se 
realiza o contágio?  
* Mitos e verdades sobre o 
coronavírus 
* Diferenciar Distanciamento Social, 
Isolamento Social e Quarentena. 
* O que é Liberdade? Qual o conceito 
de Liberdade? 
* A Liberdade é algo garantido por 
lei? Explique. 
* Ficar em isolamento em casa fere 
a liberdade ou garante a liberdade? 
Explique.  
* A Liberdade pode ser algo 
negativo? Explique. 
* A arte pode ser usada para 
amenizar a angústia e sensação de 
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solidão neste período de isolamento? 
Explique. 
* Indique um filme, uma série, um 
canal de youtube, um livro, cantor 
ou banda e um site que fale sobre 
arte que você indicaria para quem 
está em período de isolamento. (Não 
se esqueça de dizer sobre o que se 
trata cada filme, série, canal, livro, 
site e que tipo de música produz a 
banda ou cantor escolhido) 
 
SUGESTÃO: Cada asterisco pode se 
tornar uma lâmina, ou mais, do 
slide. Não se esqueça de ilustrar bem 
o trabalho.  

03/04 

       Plantão de Dúvidas  

Estarei à disposição de todos os 
alunos para dirimir quaisquer tipo de 
dúvidas, seja pelo ClassApp ou pelo 
WhatsApp.  
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06/04 Trabalho “Liberdade: O que 
é? Pra que serve? Como 
usar?” 

Recebimento do trabalho em Power 
Point pelo e-mail: 
prof.valdson@yahoo.com.br 
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