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Orientações para estudos 
1º ORIENTAÇÃO DE OUTUBRO  (04/10  A 15 /10). 

 
Cada professor elaborou uma orientação para ajudá-lo. ENTÃO LEIA COM MUITA 
ATENÇÃO.   

 

 
LIPT E GRAMÁTICA  

 
Neste caderno de exercícios vamos alar sobre Leonardo da Vinci. 
 

1. Leia o texto “500 anos de um gênio”, pág. 22; 
2. Leia o texto “O gênio da Vinci”, pág. 23. 
3. Responda, em seu caderno, os exercícios de 1 a 6, pág. 23 e 24. 

No roteiro anterior estávamos falando sobre Leonardo Da Vinci. Vamos ampliar nosso 
repertório com a obra “O Homem Vitruviano” 

Desenho que apresenta o homem em proporções perfeitas 
O Homem Vitruviano é um desenho de Leonardo da Vinci que apresenta o corpo 

humano a partir das proporções ideais. Arquitetado por meio dos conceitos expostos na obra 
“De Architectura” do arquiteto romano Marcus Vitruvius Pollio, a ilustração representa o ideal 
de beleza e a harmonia nas proporções. Uma das obras mais conhecidas do mundo, o 
Homem Vitruviano é considerado um Cânone das Proporções. Atualmente está exposta na 
Gallerie dell’Accademia, em Veneza, na Itália.  
 
História da obra 
 

A primeira vez que o conceito apareceu foi no livro De Architectura escrita pelo 
arquiteto romano Marcus Vitruvius Pollio. Cânone das proporções do corpo humano, a obra 
apresenta regras segundo o raciocínio matemático e tem como base a proporção áurea ou 
número de ouro. O homem descrito por Vutruvius é considerado o exemplar ideal de ser 
humano e como suas proporções são perfeitas, ele representa a beleza, a harmonia e 
o equilíbrio.  

Vitruvius Pollio expôs sua obra tanto de forma conceitual e textual; detalhando todas 

Observação – INGLÊS,HISTÓRIA ,GEOGRAFIA, ED. FISICA 
E CIÊNCIAS  

Como sabem ainda não temos um professor para essas matérias citadas acima em nossa 

escola, mas isso não é empecilho para que você realize suas atividades! 

Utilize a tecnologia a seu favor, pesquise, veja vídeos, use o tradutor e sempre que tiver 

dúvidas entre em contato no whatsapp da escola para que possamos ajudá-lo. 

Se você não tem acesso à internet é importante que entre em contato, pois estaremos 

analisando a melhor forma de ajudar em seus estudos. 

mailto:em.bairrocristal@mairinque.sp.gov.br
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as proporções e suas relações; quanto por meio de desenhos. No entanto, a descrição 
gráfica foi perdida durante a Idade Média, o que despertou interesse de diversos artistas, 
entre os quais Francesco di Giorgio, Cesare Cesariano, AlBrecht Dürer, Robert Fludd. 

A obra voltou a ser estudada no Renascimento e então os artistas criaram novas 
representações gráficas do Homem Vitruviano. Entre as representações mais famosas está 
a do artista Leonardo da Vinci.  

As proporções do Homem Vitruviano 
A obra De Architectura é um tratado da arquitetura composto por dez livros. Em seu 

terceiro livro as proporções ideais do corpo humano.  
Segundo a obra, as proporções necessárias para que um homem seja considerado 

perfeito ou belo é: 
 

1. Um palmo é o comprimento de quatro dedos 
2. Um pé é o comprimento de quatro palmos 
3. Um côvado é o comprimento de seis palmos 
4. Um passo são quatro côvados 
5. A altura de um homem é quatro côvados 
6. O comprimento dos braços abertos de um homem (envergadura dos braços) é igual 

à sua altura 
7. A distância entre a linha de cabelo na testa e o fundo do queixo é um décimo da altura 

de um homem 
8. A distância entre o topo da cabeça e o fundo do queixo é um oitavo da altura de um 

homem 
9. A distância entre o fundo do pescoço e a linha de cabelo na testa é um sexto da altura 

de um homem 
10. O comprimento máximo nos ombros é um quarto da altura de um homem 
11. A distância entre a o meio do peito e o topo da cabeça é um quarto da altura de um 

homem 
12. A distância entre o cotovelo e a ponta da mão é um quarto da altura de um homem 
13. A distância entre o cotovelo e a axila é um oitavo da altura de um homem 
14. O comprimento da mão é um décimo da altura de um homem 
15. A distância entre o fundo do queixo e o nariz é um terço do comprimento do rosto 
16. A distância entre a linha de cabelo na testa e as sobrancelhas é um terço do 

comprimento do rosto 
17. O comprimento da orelha é um terço do da face 
18. O comprimento do pé é um sexto da altura. 

 

 
Representação do Homem Vitruviano 

https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/historia/idade-media


 
1. Responda os exercícios da atividade nº 5, pág. 24. 

2. Responda, em seu caderno, as seguintes questões: 

a) Você conhecia, ou já tinha ouvido algo sobre Leonardo Da Vinci? 

b) Da Vinci foi um grande inventor e um grande artista pintor. Qual é o nome do seu 

principal quadro? 

c) Você gosta de arte? Você produz algum objeto artístico como: música, dança, 

quadros, esculturas, texto em prosa ou texto em verso? 

d) Qual artista nacional ou internacional você admira? Por quê? 

 
MATEMATICA  

Orientações: 

 

● LER E FAZER SITUAÇÃO DE APRNDIZAGEM 1- ATIVIDADE 1 – FRAÇÕES: 

PARTE- TODO– Páginas 57 e 58 - Exercícios (1.1; 1.2 e 1.3 ). No caderno. 

 

● LER E FAZER SITUAÇÃO DE APRNDIZAGEM 2- ATIVIDADE 1 – PROBLEMAS 

DE PARTILHA EM DUAS PARTES DESIGUAIS – Páginas 58 e 59 – Exercícios 

(1.; 1.2; e 1.3). No caderno. 

 

 

CADERNO DO ALUNO: SP FAZ ESCOLA VOLUME 3  (fazer no caderno). 

Qualquer dúvida procurar o professor pelo WhatsApp ou  atendimento 

presencial no plantão de dúvidas presencial da escola. 

 

GEOMETRIA 
Orientações: 

 

● LER E FAZER SITUAÇÃO DE APRNDIZAGEM 4 - ATIVIDADE  1 – DIFERENTES 

PERSPECTIVAS  - Páginas 63 e 64 - Exercícios (1.1; 1.2; 1.3; 1.1.4 e 5.2). FAZER 

NA APOSTILA VOLUME 2 E NO CADERNO. 

 
 

 

 

CADERNO DO ALUNO: SP FAZ ESCOLA VOLUME 3 (fazer  no caderno). 

Qualquer dúvida procurar o professor pelo WhatsApp ou atendimento 

presencial no plantão de dúvidas presencial da escola. 

 ARTE 
Situação de aprendizagem I (CADERNO DO ALUNO VOLUME 3) 

1ª Orientação  
Atividade 1 página 4 – Sondagem 
Orientação – (Escrever com letra bastão) Em uma folha à parte coloque o nome da escola, seu 
nome completo, turma, matéria, não esqueça de colocar o número da atividade e da ação 
expressiva quando houver. Aponte seu celular para o QR assista aos vídeos e responda as 
questões de 1 a 11 

 
 


