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Linguagens e imagens. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observe as imagens acima e responda. 
 

1. O artista Paulo Stocker é o criador do personagem Clovis. Como ele classifica seu personagem? 
Marque a alternativa que possui a resposta certa. 

 
a) como uma criança 
b) como um “clown gráfico” 
c) como um cara atrapalhado 
d) como um solitário 

 
2. Paulo Stocker disse também que Clovis é um personagem livre de preconceitos. Por quê? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

3. Narre cada cena dos quadrinhos acima. Desenvolva sua criatividade.  
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 



4. Agora é a sua vez de ser o artista. Se você fosse convidado a fazer um quadrinho do Clovis como 

ele seria? Desenhe no espaço abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5. O artista paulistano Fernando Barba (1971) começou a fazer pesquisas e jogos lúdicos explorando 
essa ideia com alguns amigos que, como ele, estudam música. 
Ele criou o grupo Barbatuques. O grupo trabalha com 
percussão corporal. Que benefícios ela traz para as pessoas 
que a praticam? 
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 
6. Quais os materiais que os artistas da Pré-História usavam para fazer suas pinturas? 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

 
7. TAREFA PARA CASA 

REPRESENTAÇÃO DA PAISAGEM POR MEIO DE DESENHO 
 
A paisagem é uma das principais categorias da Geografia, pois é tudo aquilo que podemos perceber através de nossos sentidos, especialmente o que 
visualizamos. As pessoas têm a ideia de paisagem ligada aos elementos naturais, como florestas, rios, montanhas, etc.  
 
A paisagem pode ser natural (florestas, rios, montanhas, etc.) ou cultural (estradas, pontes, prédios, etc.). A partir dessa breve definição o professor 
pode trabalhar a construção de uma paisagem em forma de desenho e pintura.  
 
Desse modo, vamos retratar, sendo paisagens próximas de sua casa ou da escola, assim poderão citar: rua, praça, casas, prédios, área rural, parque, 
entre muitos outros.  
 
Para a elaboração desse trabalho em classe na próxima aula (Quinta 22/02) providencie os seguintes materiais:  
 
• 1 folha de cartolina.  
• 1 lápis.  
• 1 borracha.  
• Canetinhas coloridas. 
• Giz de Cera ou Lápis de Cor... 
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