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INTRODUÇÃO

CHEGAMOS AO FINAL DE MAIS UM ANO. UM ANO MUITO ATÍPICO DOS OUTROS, POIS DE

UM MOMENTO PARA OUTRO, NOSSAS ROTINAS MUDARAM COMPLETAMENTE.

AS AULAS NÃO PRESENCIAIS, POR UM LADO, NOS TROUXE INSEGURANÇA, MAS COMO

TUDO NESSA VIDA SE TRANSFORMA, ESSA INSEGURANÇA TRANSFORMOU-SE EM INCENTIVO

PARA NOVOS APRENDIZADOS.

TENHAM UM EXCELENTE FINAL DE ANO.



SEQUÊNCIA

DIDÁTICA





De acordo com o artista, é a mais autobiográfica

de todas as suas obras. “O mural é inspirado em um

momento muito difícil para mim, que começou a ser

superado quando senti a mão de Deus. Foi algo que me

ajudou e que me ampara até hoje”, diz. Kobra afirma que

o mural é particular, mas também universal.

O muralista brasileiro

terminou seu primeiro mural

na região do Minhocão, em

São Paulo. O trabalho, com

33 metros de altura por sete

metros de largura, na empena

de um prédio situado à rua

Traipu, nº. 50, foi concluído no
dia 15 de novembro.

“Serve para todas as pessoas, de
qualquer fé, que passam por dificuldades

como depressão, solidão, dificuldades

econômicas, bebidas e drogas”. E

complementa: “espero que nesses

tempos de pandemia e mesmo depois

que tudo isso terminar, o mural também

inspire as pessoas a resgatarem a

bondade e serem mais acolhedoras e

solidárias umas com as outras”.

Kobra conta que ainda voltará ao mural

nos próximos dias para fazer alguns

retoques. "Em muitos dos meus murais,

mesmo depois de prontos, passo para

observar se há algum detalhe para ser

aperfeiçoado. E, claro, sempre tem algo
mais a ser trabalhado", revela.

Eduardo Kobra 'finaliza' mural no Minhocão

O conhecido muralista fez seu primeiro mural na região do Minhocão, em São Paulo
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https://www.saopaulodefato.com/noticia/eduardo-kobra-finaliza-mural-no-minhocao


Agora é com você!

Releia um trecho da notícia que acabamos de ler.

“serve para todas as pessoas, de qualquer fé, que passam por 

dificuldades como depressão, solidão, dificuldades econômicas, bebidas e drogas”.

Neste trecho da notícia o uso das aspas indica 

A- (    ) a opinião do repórter que escreveu a notícia.  

B- (    ) a opinião do público que irá ler essa notícia.

C- (    ) a fala do artista Eduardo Kobra.

D- (    ) a fala do diretor desse meio de comunicação.

(EF04LP05) Identificar a função na leitura e usar, adequadamente, na escrita ponto final, de interrogação, de exclamação, dois-pontos e 

travessão em diálogos (discurso direto), vírgula em enumerações e em separação de vocativo e de aposto.



MATEMÁTICA



Leia a biografia de Eduardo Kobra 

Da periferia de São Paulo para o mundo. Nascido em 1975 no Jardim

Martinica, bairro pobre da zona sul paulistana, o artista Eduardo Kobra

tornou-se um dos mais reconhecidos muralistas da atualidade, com obras em

5 continentes.

Desde os Jogos Olímpicos do Rio, em 2016, ele detém o recorde de

maior mural grafitado do mundo – primeiro com ‘Etnias’, pintado para

celebrar o evento, com 2,5 mil metros quadrados; marca superada por ele

mesmo em 2017, com uma obra em homenagem ao chocolate que ocupa

um paredão de 5.742 metros quadrados às margens da Rodovia Castello

Branco, na Região Metropolitana de São Paulo.



1) Sabendo que Eduardo Kobra nasceu em 1975 e realizou uma importante obra nos 

jogos Olímpicos de 2016 denominado “Etnias”. Marque um x na alternativa que 

corresponde a idade correta do artista. 

A- ( ) 51

B- ( ) 41

C- ( ) 45

D- ( ) 48

(EF04MA22) Resolver e elaborar situações-problema envolvendo a grandeza tempo, instante e intervalo de tempo, unidades usuais de medida de

tempo e as relações entre essas unidades.



ATUALIDADES



Recentemente, Eduardo Kobra, 45 anos, entregou em Santos, no litoral de São Paulo, o mural

“Coração Santista”, de 800 metros quadrados. A obra foi inaugurada no dia 23 de outubro,

data do aniversário de 80 anos de Edson Arantes do Nascimento, Pelé. No mural, há quatro

cenas, todas situadas dentro dos arcos (ou círculos) das muretas de Santos, um dos mais

conhecidos símbolos da cidade: Pelé (o grande homenageado do mural), o Bonde, a Bolsa do

Café e Um Estivador no Porto de Santos.

Leia mais um trecho da notícia sobre o kobra.

1- Quantos metros tem a obra chamada “Coração Santista”?

____________________________________________________________________________________

(EF15LP03) Localizar informações explícitas em textos.



PARABÉNS !!!!

AGRADECEMOS SEU EMPENHO,  

ATÉ BREVE.


