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Resumo das Tarefas da Semana 
 O que fazer? Como enviar? 
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Artes Visuais: Vida em detalhes 

 
 
Moodle 
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Música: Realizar a atividade disponível no 
Moodle.  

 
 
Enviar dúvidas e 
a gravação para 
o email 
milena.caetano.1
@cp2.edu.br  
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Inglês: Realizar as tarefas disponíveis na 
aba de inglês no Moodle. Dúvidas podem 
ser sanadas no fórum da plataforma. 

 
 
Não há envio, a 
correção é 
automática nas 
atividades no 
Moodle.  
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TAREFA 1 

 
Olá, turma! 

Estamos começando novas formas de experimentação visual e artística. Preparamos uma 

proposta para vocês e deixamos algumas instruções para que você possa criar sua imagem. 

 

PROPOSTA VISUAL 2: Vida em detalhes 

“Para mim, a câmera é um bloco de desenho, 

um instrumento de intuição e espontaneidade” 

Henri Cartier-Bresson, artista 

 

Observe o espaço ao seu redor. 

Em seguida, escolha um cômodo, um móvel ou um objeto. Não tenha pressa. 

Após fazer sua escolha, veja atentamente cada detalhe do que você escolheu: as cores, as 

formas, as linhas, as sombras... 

Nossa proposta é que você desenhe, pinte ou fotografe apenas um detalhe. 

Você verá que a imagem não será uma representação fiel ou exata do objeto, do móvel ou do 

cômodo, portanto, não há certo ou errado! Este é um trabalho experimental! 

Lembre-se: ENVIE APENAS UMA IMAGEM DO DETALHE. 

OBS.: caso você não possua câmera, peça auxílio ao seu responsável. 

 

Uma dica: veja obra “Charlene”, do artista americano Rauschenberg, neste link e inspire-

se!https://www.rauschenbergfoundation.org/art/artwork/charlene 

 

No exemplo a seguir, usamos a câmera do celular, mas você poderá desenhar, pintar ou usar 

a técnica de sua escolha! Veja: 

 

OBJETO ESCOLHIDO       DETALHE 

(não é necessário ser enviado)        (envie apenas uma imagem) 

 

 

 

 

 

 

 
 
OBS: Você tem até a próxima proposta visual pra publicar sua imagem. 

https://www.rauschenbergfoundation.org/art/artwork/charlene


 

TAREFA 2 - Educação Musical 

         Olá! Aqui quem escreve é a Prof. Milena Tibúrcio. Preparei para você a atividade 

de Educação Musical dessa semana. Vou ficar muito feliz em ter o seu retorno. 

         No PPA 1 propus uma reflexão sobre a importância da música nesse período da 

quarentena, a partir da leitura de alguns textos e reportagens e da realização das 

atividades. Adorei conhecer a playlist de vocês, ouvi e conheci várias músicas. 

         Agora quero propor uma atividade prática! 

         Eu e meus colegas professores de música do Campus Humaitá II gravamos um 

vídeo musical para vocês, logo no início da quarentena. Você já viu nossa gravação da 

música Leãozinho do Caetano Veloso? A escolha da música não foi à toa. A seguir 

comentamos sobre isso: 

            “O sol é um símbolo sagrado em diferentes culturas. Seu arquétipo 

representa a vitalidade e a essência divina e criativa de cada um de nós. Na alegoria da 

Caverna de Platão, o sol é uma metáfora do conhecimento. Mas como o excesso de raio 

solar cega, vivíamos em um mito da caverna invertido, acreditando possuir toda 

natureza ao nosso dispor. Eis que a pandemia nos mostrou a importância de nos 

conectarmos com nossa essência verdadeiramente humana. Passamos a celebrar a 

energia solar como fonte primordial de imunidade. Sem a lógica acelerada da produção 

e do consumismo observamos a regeneração de nossa biodiversidade. Aprendemos 

assim que é fundamental repensar nossa existência a partir de um vínculo ecológico. A 

Equipe de Música do Campus Humaitá II gostaria de lhe convidar para cantar conosco 

porque sempre quer te ver “caminhando sob o sol quando ele lhe doura pele ao léu 

(Caetano Veloso)” 

 

Assista o vídeo de Leãozinho:  https://youtu.be/F4uxrVtT394 

 

         Agora vamos aprender a cantá-la e tocá-la? 

         Preparei um vídeo ensinando o arranjo que toquei da flauta doce. Pegue já seu 
instrumento e venha tocar comigo. 

 Assista o vídeo de Leãozinho (flauta doce): https://youtu.be/cw945VVj0MI 

          

https://youtu.be/F4uxrVtT394
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  Partitura Flauta doce de Leãozinho 

  

          Agora vamos cantar? A letra da música está logo a seguir. Você pode treinar 
usando a gravação que fizemos. Vou disponibilizar também a base instrumental, sem a 
voz, para você cantar sozinho. 

Acesse a gravação de Leãozinho (play along):  https://youtu.be/ZCfeonfcTH8 

 

Leãozinho (Caetano Veloso) 
 
Gosto muito de te ver, leãozinho 

Caminhando sob o Sol  

Gosto muito de você, leãozinho 

 

Para desentristecer, leãozinho 

O meu coração tão só 

Basta eu encontrar você no caminho 

 

Um filhote de leão, raio da manhã 

Arrastando o meu olhar como um ímã 

O meu coração é o Sol, pai de toda cor 

Quando ele lhe doura a pele ao léu 

 

Gosto de te ver ao Sol, leãozinho 

De te ver entrar no mar 

Tua pele, tua luz, tua juba 

  

Gosto de ficar ao Sol, leãozinho 

De molhar minha juba 

De estar perto de você e entrar no mar 

Um filhote de leão, raio da manhã 

Arrastando o meu olhar como um ímã 

O meu coração é o Sol, pai de toda cor 

Quando ele lhe doura a pele ao léu 

  

Gosto de te ver ao Sol, leãozinho 

De te ver entrar no mar 

Tua pele, tua luz, tua juba 

 

https://youtu.be/ZCfeonfcTH8


Gosto de ficar ao Sol, leãozinho 

De molhar minha juba 

De estar perto de você e entrar no mar     

 

           Toque, cante, se divirta! Grave em áudio ou vídeo e envie para mim para o email 
milena.caetano.1@cp2.edu.br  

         Não esqueça de identificar o e-mail e arquivo com seu nome e sua turma. 

         As atividades foram planejadas para você realizá-las no prazo de uma semana. 
Caso você necessite de um pouco mais de tempo, tudo bem. Só não deixe de me dar 
um retorno, ok? 

         Se você tiver dúvidas ou alguma dificuldade pode me escrever também. 

OBS: 

Você toca violão? O professor Augusto fez um vídeo dando orientações gerais 
sobre os acordes e levadas para você tocar a primeira parte da música. Acesse o vídeo  
- https://youtu.be/C9Mt3sS4WPI  

 

TAREFA 3 

 

Hi, there! It’s been a while. Como ficamos muito tempo sem contato com o inglês desde 

o retorno, permitido pela chegada do auxílio inclusão (ninguém larga a mão de ninguém, mas 

ensaboando por 30 seg ou usando álcool gel), agora vamos começar com uma atividade sobre 

saúde mental (não tá fácil pra ninguém passar pelo que estamos passando e para alguns está 

mais difícil) e uma de interpretação de um infográfico apresentando práticas mais ou menos 

cotidianas (desde ir ao mercado a pegar um avião) em uma escala de risco de contaminação 

para que possamos tomar decisões informadas. 

Para descontrair vamos falar sobre signos do zodíaco para revisar adjetivos de 

personalidade e realizar uma atividade sobre a grande personalidade Oprah Winfrey para 

revisar passado em biografias. Em seguida temos uma atividade sobre uma tirinha abordando 

atividades para se praticar dentro casa e estações do ano, uma sobre gírias de internet, uma 

atividade com a música Perfect, do Ed Sheeran, uma com um pouco sobre superstição e de 

onde algumas vem, e por fim, uma atividade que sobre a grande artista Frida Kahlo. Você não 

precisa fazer tudo de uma só vez. Vá fazendo no seu ritmo. Procure dedicar um momento de 

cada dia ao estudo, se possível. Esperamos que a prática ajude a refletir, revisar, aprender e 

sirva como um pouco de distração e diversão também. Qualquer dúvida, temos um fórum no 

moodle para isso. See ya and stay safe! 
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