
 

Caro Aluno e Prezado Responsável, 

Fiquem atentos as diretrizes para a realização do trabalho avaliativo de:  

ARTES - Turmas: 701 e 702 - Professor: Rodrigo Blanco 

1º DATA DE ENVIO DO TRABALHO 

 O aluno terá até o dia abaixo especificado no quadro para enviar o trabalho para o e-

mail descrito a seguir; 

2º PROFESSOR ON-LINE 

 No dia marcado para a avaliação, o professor ficará disponível, através do e-mail  

descrito a seguir, para sanar quaisquer dúvidas que porventura possam surgir; 

3º QUANTIDADE DE QUESTÕES 

 Será um trabalho de imagem (criatividade e organização), valendo 50 pontos; 

4º CRONOGRAMA 

 Solicitamos que o aluno siga o cronograma que será postado no site do colégio, bem 

como os direcionamentos indicados; 

5º TRABALHO AVALIATIVO EM WORD 

 Os trabalhos serão enviados em Word. O aluno deverá preenchê-lo e reenviá-lo para o 

e-mail abaixo descrito. Caso o aluno não tenha um scanner, e não consiga em hipótese alguma 

enviá-lo dessa forma, o mesmo poderá copiar o trabalho em uma folha e enviar uma foto para 

o e-mail especificado. 

6º UNIDADE TEMÁTICA 

 O professor irá especificar no quadro a seguir a(s) unidade(s) temática(s) da Apostila do 

Positivo do 1º bimestre que o aluno deverá consultar para a realização do Trabalho Avaliativo. 

7º DÚVIDAS 

Quaisquer dúvidas que porventura venham a surgir, favor mandar uma mensagem pelo 

Messenger do Facebook do Colégio ou para o Whatsapp da Soraya.  

 No mais, faça os trabalhos com muita atenção! E, por favor, continue estudando! 
 Estamos com muitas saudades! Fique com Deus! 
 Um grande abraço! 
 Equipe CAQ 

QUADRO DE INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

DISCIPLINA ARTES 
QUANTIDADE DE QUESTÕES ATIVIDADE DE DESENHO 

UNIDADE(S) TEMÁTICA(S) A SER(EM) 
CONSULTADA(S) PARA A REALIZAÇÃO DO 
TRABALHO 

 
Apostila 1 - Unidade Temática 1 

DATA EM QUE FOI POSTADO O TRABALHO 20-05 

DATA DE ENTREGA DO TRABALHO 24-05 

E-MAIL PARA ONDE O TRABALHO DEVE SER 
ENVIADO 

professorrodrigoblanco@gmail.com 

OBSERVAÇOES DO PROFESSOR USAR LÁPIS DE COR 
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Sobre a dança macabra, construa um desenho com os seguintes personagens em uma dança 

coletiva: A morte, um homem e uma mulher, um rei ou Imperador. 

 

Observações: Utilize lápis de cor e folha no tamanho A4 (qualquer tipo de folha). Dê o seu 

melhor e seja criativo. Não serão avaliadas suas técnicas em desenho e sim as cores, a 

criatividade, o tema e a organização na folha. 

 

 

 

 

 

Trabalho Avaliativo - Disciplina - ARTES 

 Professor(a): Rodrigo Blanco 

 

Nome: _______________________________________________________________ 

Número: ______  Turma: __________  Nota: _______ 

7º Ano - Ensino Fundamental 


