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A Educação Especial Inclusiva se sustenta diante da concepção de 

que direitos são humanos e para todos, portanto inclusivos, não se 

restringindo a uma etapa escolar, e sim transversalizando todo o 

currículo como postulado nos documentos oficiais que versam 

sobre o assunto (LDB, 1996; PNDPD,2011; BNCC,2018; Diretrizes 

para a Educação Inclusiva na Bahia, 2020), dentre outros. Isso se 

deve a uma conquista sobre o lugar da diversidade ao longo da 

história, mudança gradativa que deve ser relembrada e postulada 

a todo o instante. (Lauro de Freitas-BA, p.36 2020)  

Desta forma cabe destacar que os estudantes da educação especial inclusiva não 

correspondem a um segmento a mais, cada estudante tem o seu segmento educacional 

em que está matriculado e para que ele tenha assegurados os seus direitos de 

aprendizagem e desenvolvimento o professor ou professora deverá promover os ajustes 

necessários para que ele possa interagir com o conteúdo e internalizar os conhecimentos 

esperados para seu grupo.  

Entendendo que os Estudantes considerados de inclusão são os que tenham algum tipo 

de deficiência (auditiva, visual, motora, intelectual), transtornos globais de 

desenvolvimento, altas habilidades ou superdotação, entendemos que apenas nos casos 

em que a deficiência está na articulação física do caderno: surdez e baixa visão, ou 

cegueira, é que o material deve ser disponibilizado no formato adequado para os 

estudantes. No mais, cabe uma adequação do professor, caso a caso, considerando as 

expectativas de aprendizagem e desenvolvimento elencadas para seu grupo escolar, 

com adequação da forma, metodologia e didática (mediação pedagógica) e estratégias 

para cumprir este fim. 

Assim, faz-se necessário, garantir o caderno de atividade aos estudantes alinhando 

com a família a transposição didática para o ambiente familiar 

Para os estudantes da Ed Especial inclusiva a área de conhecimento em destaque 

deverá seguir o que foi pensado para seu segmento, assegurando as condições de 

acessibilidade necessária para aproximar o discente das atividades que compõe o 

caderno. 

Seguimos com as Orientações para apoiar famílias e educadores, bem como ajustes na 

parte física que já foram feitos para os estudantes com baixão visão e surdos. Atentem 

as orientações. 
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ORIENTAÇÕES PARA AS FAMÍLIAS 

- O Caderno de Atividades faz parte do currículo emergencial no ensino remoto. Você 

pode conhece-lo solicitando-o á SEMED. 

- Considere as necessidades e interesses da criança, como cuidado, alimentação, lazer 

e repouso e insira o caderno de atividades como parte da rotina. 

- Organize, junto com ela um local adequado para realização das atividades. 

-Participe ativamente deste processo de aprendizagem. Torne o material acessível para 

a criança, orientando-a em caso de dúvidas e estimulando seu interesse pela atividade. 

- A atividade deverá ser feita pelo estudante, apenas apoie. 

- Valorize o processo de aprendizagem da criança. Comemore seus acertos, corrija 

gentilmente seus erros e elogie-a sempre pelo seu esforço e interesse. 

-Em caso de dúvidas sobre o caderno de atividades, busque informações com o 

professor ou a unidade escolar da criança.  

 

ORIENTAÇÕES PARA OS EDUCADORES 

Diante da impossibilidade de se elaborar um caderno que atenda às demandas de todos 

os alunos público-alvo da educação especial, visto que as necessidade de cada um são 

peculiares e só são reconhecidas, na maioria das vezes, nas situações reais de 

aprendizagem, cabe a cada professor promover ajustes para que todos os estudantes, 

principalmente os com deficiência possam participar do processo.  

O processo de aprendizagem e desenvolvimento não acontece de forma rápida e 

completa por isso é essencial desenvolver atividades que permitam às crianças 

evoluírem em suas potencialidades ao máximo, evitando a temida inibição cognitiva. Por 

isso é importante ter como base os estágios de desenvolvimento de cada criança. As 

fases do desenvolvimento infantil designadas por JEAN PIAGET servirão de 

parâmetro. Lembrando que mesmo fazendo parte do desenvolvimento cada criança 

pode se encontrar em momentos distintos. 

Estágio sensório-motor- até os 2 anos- inteligência da criança é essencialmente 

prática e, portanto, as ações de reflexo predominam, interação acontece pela 

experimentação direta, fase que são iniciadas atividades motoras, como tocar, agarrar, 

sugar, chorar, entre outras.  

Estágio pré-operatório- 2 aos 6 anos- percepção abstrata vai ficando mais aguçada, 

à medida que aumenta a capacidade de simular e imaginar figuras, situações ou 

pessoas, jogos simbólicos como meio de comunicação.                                                  

Estágio operatório concreto 7 aos 12- criança também começa a executar operações 

mentalmente (definir distâncias, medidas, alturas), e não se limita mais às ações físicas 

da inteligência sensório-motora.   
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Estágio das operações formais- a partir dos 12-o indivíduo atinge sua forma final de 

equilíbrio, ou seja, consegue alcançar um padrão intelectual que vai perdurar durante 

toda a idade adulta. 

A escola precisa respeitar o tempo das famílias e orientá-las para que o processo 

seja saudável para as crianças. 

É importante também, o monitoramento de como foi a realização das atividades, no 

qual os responsáveis poderão anotar como foi sua execução e como o estudante se 

sentiu ao realizá-las. 

O "olhar”, escuta e condução do professor em relação ao estudante pode ser 

determinante no processo de aprendizagem 

Atentem para as seguintes sugestões: 

 Possibilitar que uma atividade possa ser respondida de diferentes formas: 

oralmente (enviadas através de áudio ou vídeo), através de desenhos, recorte e 

colagem, escrita, respostas digitadas no computador, etc. Desde que combinada 

previamente com as famílias. 

 Avaliar as atividades e a compatibilidade dela com o nível de desenvolvimento do 

estudante, não subestimando, nem superestimando a realização, promovendo as 

adequações necessárias e preservando os objetivos. 

 Possibilitar que os alunos surdos possam responder em Libras (vídeo), contando 

com o apoio do Tradutor/intérprete no processo. 

 

Perguntas importantes que devem ser feitas durante a construção do caderno de 

atividades. 

Estou tendo o foco na aprendizagem de todos levando em conta as características 

inerentes a cada fase do desenvolvimento? 

Estou considerando os aspectos sociais da comunidade, problemas e necessidades 

locais e, por fim, a diversidade de cada aluno 

Quem eu estou ensinando?" Defina aonde quer chegar, o que a turma realmente 

precisa e o que é possível fazer 

Estou oferecendo diferentes opções de apresentação do material?                                                                                                                             

Estou oferecendo diversas possibilidades de ação e expressão, de modo que o aluno 

tenha oportunidade de mostrar o que aprendeu? ( Ele vai responder de forma escrita? 

Desenhos? Oralmente?) 

De que forma o aluno compreende melhor ?atividades impressas ou escritas ? 

A Atividade exige um alto nível de coordenação motora fina para o estudante (lápis, 

cortar, ligar)? ou deve apresentar menor dificuldade (pintar com tinta, colar)? Para 

escrever, necessita auxílio visual ou auditivo?  
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Qual o grau de dificuldade na compreensão e escrita de palavras (palavras 

dissílabas, trissilabas…); 

As atividades estão organizadas com pistas visuais? Correspondência figura- texto. 

(contrastantes, em destaques e sem distrações);  

Fonte e tamanho da escritas (dê preferência a letras em “caixa alta” com fonte de 

tamanho mínimo __); A informação principal deve estar em negrito; Delimitar espaço 

para resposta; 

As atividades estão dinâmicas, ativas, flexíveis? 

Estou priorizando sas  áreas e conteúdos que garantam aprendizagens posteriores? 

Estou favorecendo a formação da imagem mental tão necessária para alunos com 

deficiência intelectual? 

Estou realizando pequenas modificações no material didático, tornando os textos 

mais atraentes e também mais fáceis de serem compreendidos pelos alunos com 

dificuldades, como por exemplo, utilizar fonte 14, inserir ilustrações para reforçar o 

sentido dos textos e sublinhar as palavras que indicam as ações pedidas nas atividades 

(como “descreva”, “envolva”, “marque com um X”); 
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ESCOLA: 

DATA: 

NOME: 

PROFESSOR(A): 

TURMA:                            

 
ATIVIDADE REMOTA 

Nº 1 – 9º ANO 

 
"A corrida por uma vacina para a Covid-19 está avançando e a Organização Mundial da Saúde (OMS) já sinaliza a possibilidade de 

uma imunização ainda neste ano." 

 

CARO ESTUDANTE,  
Espero que você e seus familiares estejam bem, apesar de estarmos diante de uma 
pandemia no planeta.  Mas mesmo estando afastado de sua comunidade escolar, 
pensamos em garantir sua aprendizagem através desse caderno de atividades.  Esse 
material que você recebeu traz oportunidade de realizar suas tarefas com dedicação, no 
conforto do seu lar,  durante esse período de isolamento social.  Siga as dicas abaixo e 
garanta seu aprendizado de excelência! 

 Mantenha uma rotina de estudos, mesmo estando em casa. Organize seu 
espaço, escolha um lugar calmo e silencioso para estudar; 

 Não faça atividades com pressa. Concentre-se e faça no seu ritmo, com cuidado, 
atenção e zelo, evitando rasuras e letra ilegível. Lembre-se de que o professor 
precisará corrigir depois; 

 Quando surgirem dúvidas, consulte o livro didático, peça auxilio aos familiares e 
aos professores durante as aulas on-line. Você também pode pesquisar em sites 
educativos disponíveis na internet; 

 Ao terminar, certifique-se de que realizou todas as atividades. 

 Você deverá assistir aos vídeos indicados, anotar as questões/ enunciados no 
caderno e responder, copiando apenas a(s) resposta(s) correta (s), não há 
necessidade de copiar o texto. Não se esqueçam de marcar o nome da atividade 
e a data, pois em breve iremos socializa-las. 

 

INSTRUÇÃO IMPORTANTE: 
 

 

 

 

E O MAIS IMPORTANTE: LAVE BEM AS MÃOS E FIQUE EM CASA! 

MAS SE FOR NECESSÁRIO SAIR, NÃO SAIA SEM MÁSCARA! 
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Querido(a) aluno(a), 

tivemos um ano difícil, com muitas lutas, porém não deixamos de assumir o 

compromisso com vocês durante esse período. Sempre acreditando que vocês são 

capazes, inteligentes e, com a determinação certa, podem alcançar todas as metas e 

sonhos a que se propuserem. O que precisam é de empenho, manter o foco no que é 

importante: estudar, aprender e batalhar muito e sem medo. 

Acreditem em vocês, na sua capacidade, no seu potencial, pois você pode. O 

segredo é: ter força de vontade e querer SER uma pessoa única, singular. E isso não é 

errado, isso é maravilhoso! Com maior ou menor dificuldade todos podemos ser o que 

queremos SER. 

Encontrem referências, inspiração, modelos de vida na família, amigos, 

professores. Desconheçam limitações, quebrem barreiras, superem obstáculos. 

Procurem o sucesso, a realização pessoal e a felicidade todos os dias, agora. Um bom 

retorno às aulas e um FELIZ 2021.  

 
 
 
 

Conteúdo da Atividade: 

Leitura e análise linguística/semiótica: 

-Efeitos de sentido e mecanismo da textualidade;  
- Estratégias de leitura: apreciação e réplica. 

Links de vídeo para 

consulta: 

AMIGAS SE COMPARAM DEPOIS DE MESES DE 

PANDEMIA - YouTube 

Resumo do assunto: 

As charges são poderosos veículos de comunicação, 

constituindo um gênero que alia a força das palavras a 

imagens e muito bom humor. A sátira é a principal 

característica deste gênero. O principal objetivo de uma 

charge é transmitir uma visão crítica sobre 

determinado assunto que esteja sob alvo de 

discussões na sociedade. 

Link de Texto para 

Consulta:  

História e charges - Educador Brasil Escola 

(uol.com.br) 

Habilidade:  

EF89LP37     Ler, de forma autônoma, e 
compreender – selecionando procedimentos e 
estratégias de leitura adequados a diferentes 
objetivos e levando em conta características dos 
gêneros e suportes. 
Identificar a idéia central do texto demonstrando 

compreensão global. 

https://www.youtube.com/watch?v=ILNZPzJyJ0w
https://www.youtube.com/watch?v=ILNZPzJyJ0w
https://educador.brasilescola.uol.com.br/estrategias-ensino/historia-charges.htm
https://educador.brasilescola.uol.com.br/estrategias-ensino/historia-charges.htm
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  ATIVIDADE A SER REALIZADA 

 

A VACINA PARA A COVID-19 CHEGA ESTE ANO? 

"A OMS disse que espera que centenas de milhões de doses de uma vacina contra o 

novo coronavírus possam ser produzidas ainda neste ano. 

Ainda não tem nada certo, mas a esperança do órgão está justamente no fato de que há 

várias pesquisas em desenvolvimento em todo o mundo. Ao todo, são 10 vacinas em potencial 

que já estão sendo testadas em humanos. Nenhuma delas foi aprovada até agora, mas já é um 

avanço animador. 

É por essa razão que as expectativas para que essas vacinas possam ser distribuídas 

ainda neste ano começaram a animar a OMS. Se isso acontecer, o órgão já começa a elaborar 

planos de como fazer essa distribuição, definindo quem serão os primeiros imunizados. A 

princípio, seriam profissionais da linha de frente, idosos e pessoas com doenças crônicas e quem 

mora ou trabalha em locais de alta transmissão.” 

Carlos Latuff   -   Cartunista e ativista político 

GAZETA DO POVO. 16 DE DEZEMBRO DE 2020. 

1- Os gêneros textuais representam um conjunto de textos orais ou escritos que 

possuem características próprias, tais como estrutura, linguagem e temática. 

Baseando-se no texto acima, escolha qual gênero textual o autor utilizou. 

a) Gênero Textual Carta. 

b) Gênero Textual Notícia. 

c) Gênero Textual Receita. 

d) Gênero Textual Tirinha. 

2- Sendo a coerência a relação lógica das ideias de um texto que decorre da sua 
argumentação, escolha um “sinônimo” para substituir a palavra “esperança”, no 
segundo parágrafo, sem atrapalhar a coerência do texto. 

a) Expectativa. 

b) Dúvida. 

c) Fato. 

d) Verdade. 

3- As figuras de linguagem são estratégias que o orador pode aplicar ao texto 

para conseguir um determinado efeito na interpretação do ouvinte. Podem 

relacionar-se com aspectos semânticos, fonológicos ou sintáticos das 

palavras afetadas. Sendo assim, a expressão “centenas de milhões de 

doses” pode ser atribuída como: 

a)  uma forma de expressão exagerada que tem por objetivo enfatizar a mensagem 

do texto. (hipérbole). 

b)  uma expressão com sentido figurado- uma espécie de comparação implícita 

que não exige conjunção ou locução conjuntiva comparativa. (metáfora). 

c)   fonemas que imitam os sons naturais, quer sejam de objetos, de pessoas ou de 

animais. (onomatopeia). 

d) figuras de palavras que são determinadas por meio da relação de similaridade, 

ou seja, pela comparação de dois termos ou ideias num enunciado. 

(comparação). 
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4- Os textos são compostos, em sua maioria, com uma situação inicial, o conflito, o 

clímax e seu desfecho. A situação inicial de uma história é a parte em que se 

apresentam os dados básicos da história, como local, tempo e personagens; 

o conflito, como o nome indica, se trata do momento em que as possíveis 

complicações e entraves da história se iniciam; o clímax é o ponto auge do 

conflito, sendo muitas vezes o momento em que os personagens se deparam com 

algo de difícil solução e o desfecho se trata do fim do conflito. Baseado nessa 

informação, qual a situação inicial? 

a) Se a vacina será mesmo produzida ainda esse ano. 

b) Que está tudo preparado para a vacina ser em 2020. 

c) Que todos já estão na expectativa pela vacina, que, segundo os órgãos 

competentes, já está prevista para 2021. 

d) Se a vacina não sair para 2020, com certeza sairá em 2021. 

 

5- Qual o desfecho do texto sobre a vacina? 

a) Que a OMS está sem esperança. 

b) Que a OMS está animada. 

c) Que a OMS já sabe o que vai acontecer. 

d) Que a OMS está desesperançada. 
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ATIVIDADE REMOTA DE MATEMÁTICA – 9º ANO 

TEMA – IDENTIDADE 

Mensagem para o aluno: 

Diante de todo o contexto de pandemia que estamos vivendo, assegurar o direito aos 
estudos e acolher nossos estudantes, é algo que estamos desenvolvendo com muito 
prazer!! Por isso querido (a) aluno (a), aproveite todo esse momento de estudos 
explorando seu material, acessando os sites disponibilizados para facilitar a 
compreensão e relembrar os conteúdos já estudados e ative sua criatividade na busca 
do conhecimento, afim de buscar alternativas para se reinventar nesse momento ímpar 
de trabalhar a autonomia e focar nos estudos! Estamos com vocês, distantes, porém 
conectados em bons pensamentos e incentivos de que tudo irá ocorrer dentro das 
melhores possibilidades que houver! 

Bem-vindo (a) ao nosso caderno de questões, onde o conhecimento e as possíveis 
dificuldades vão reforçar a sua identidade de aluno desafiador, persistente e sagaz!! 
Logo logo estaremos presencialmente juntos e juntas, com toda segurança, mais uma 
vez! 

 

TRECHO DA MÚSICA - HOMEM INVISÍVEL (PÉRICLES - PART. PROJOTA) 

 

Eu vim do barro, da bituca do cigarro 
Sou e sempre fui morro 
Uôôh, uôôh, uôôh, uôôh 
Perdido na cidade, invisível pra sociedade 
Eu vivo ou morro 
Uôôh, uôôh, uôôh, uôôh 
Sou igual quando eu grito gol 
Mas se for discursar, vão me calar 
Aplaudir, só se eu fizer um show 
Mas lá no carnaval faço sambar 

Eu sou comunidade e desde moleque 
Tive que logo cedo crescer e somar 
E na atividade da linha de frente 
Meu legado foi sobreviver e cantar 
Me diz onde cê tava quando tudo era só 
mato 
me diz onde cê tava quando tudo era só 
mato Vi a foto, e onde tá tú? Quando eu 
tava no busão as 06 indo lá pra sul Nem 
tinha piscina mas a minha casa era cheia 
de rato No meio das barata com meu 
chinelo barato Pulando a catraca e 
almoçando no bom prato Cê julga muito é 
fato, sou vagabundo nato Cê só quis meu 
contato depois que assinei contrato Nunca 
dividimo um pastel na feira da valorbe Mas 
diz que eu sou esnobe depois que me viu 
na Forbes X1 já tô no lobbie, ser foda é só 
meu hobbie Sou um vira lata em choque, a 
pose é tudo showbiz 

 
Farejo sua inveja a quilômetros 
Seus olhos em números, só enxergam 
meus números 
Sou preto e pobre e fui, eu mesmo 
carreguei minha cruz 
Mas todas as manhãs eu agradeço ao meu 
Jesus, por que 
Eu sou comunidade e desde moleque 
Tive que logo cedo crescer e somar 
E na atividade da linha de frente 
Meu legado foi sobreviver e cantar 
Vim do barro,  

Na comunidade, invisível pra sociedade 

Vivo, ou morro 

 

Fonte:  Homem Invicível. Canal do  Pericão . 

Disponível em:  

https://www.youtube.com/watch?v=ZHiaR8v85FU. 
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Fonte: REIS, Phelipe. Brasil – Um Retrato Branco e Preto. Revista Ultimato. Edição de Julho/Agosto-2017. Disponível em: 

https://www.ultimato.com.br/conteudo/brasil-um-retrato-em-preto-e-branco. Acessado em: 16/12/2020. 
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Fonte: REIS, Phelipe. Brasil – Um Retrato Branco e Preto. Revista Ultimato. Edição de Julho/Agosto-2017. Disponível em: 

https://www.ultimato.com.br/conteudo/brasil-um-retrato-em-preto-e-branco. Acessado em: 16/12/2020.  
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INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 

 

TEMA: IDENTIDADE 

Conteúdo da atividade: Potência e Notação Científica.  

Habilidades que vamos 
trabalhar: 

EF09MA04  
Resolver e elaborar problemas com números 
reais, inclusive em notação científica, envolvendo 
diferentes operações.  

Resumo do Assunto: 

 Potência é o resultado de um número 

multiplicado por si uma ou mais vezes. Ela é 
representada por: ab = c, sendo a = base; b= 
expoente; e c = potência. 
Ex.: 2³ = 2•2•2 = 8 onde temos: base =2, Expoente 
= 3 e Potência = 8. 

 A notação científica é uma forma de escrever 
números usando potência de 10. É utilizada 
para reduzir a escrita de números que 
apresentam muitos algarismos.  
Um número em notação científica apresenta o 
seguinte formato: X . 10n 

Onde, X deve ser um número real igual ou 
maior que 1 e menor que 10 e o expoente n um 
número inteiro. 

Link de vídeo para 
consulta: 

Potência  
https://www.youtube.com/watch?v=1f3vfqV3kvY&
t=2s 

Notação Científica  
https://www.youtube.com/watch?v=-e2ExUbZ-8M 

Link de texto para 
consulta: 

https://www.significados.com.br/potencia/ 

https://brasilescola.uol.com.br/matematica/notaca
o-cientifica.htm 

 

  

https://brasilescola.uol.com.br/matematica/notacao-cientifica.htm
https://brasilescola.uol.com.br/matematica/notacao-cientifica.htm
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ATIVIDADE A SER REALIZADA 

 

01 – Analisando o infográfico que retrata a realidade da disparidade entre brancos 

e negros no Brasil no ano de 2017, observamos que a população do Brasil 

ultrapassa 200 milhões de habitantes. Este número 

está escrito utilizando a Notação Científica de maneira 

correta na alternativa: 

A) 2 • 108  

B) 2 • 104 

C) 20 • 107 

D) 20 • 105 

 

 

 

02 – Observe a informação trazida pelo infográfico a respeito da entrada de Negros 

na Universidade:  

Qual das potências a seguir possui seu resultado mais próximo do valor que traz 

a informação sobre “negros que têm o curso superior”? 

A) 43 

B) 26 

C) 34 

D) 102 

 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 

TEMA: IDENTIDADE 

Conteúdo da atividade: Potência e Suas Propriedades 

Habilidades que vamos 
trabalhar: 

EF09MA04  
Resolver e elaborar problemas com números reais, 
inclusive em notação científica, envolvendo 
diferentes operações.  

Resumo do Assunto: 
 Produto de potências de mesma base: quando 

há a multiplicação de duas operações com mesma 
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base, mantém-se a mesma e somam-se os 
expoentes. Exemplo: 23•22=25=32 

 Divisão de potências de mesma base: conserva-
se a base e subtrai os expoentes. Exemplo: 25 ÷ 
22 = 23 = 8 

 Potência de potência: os expoentes são 
multiplicados. Exemplo: (24)2 = 24•2 = 28 

 Potência de um produto: o expoente geral é o 
expoente dos fatores. Exemplo: (2•4)3= (23•43) 

 Multiplicação de potências com o mesmo 
expoente: conservação dos expoentes e 
multiplicação das bases. Exemplo: 23•53 = (2.5)3 

Link de vídeo para 
consulta: 

Propriedades de Potência  
https://www.youtube.com/watch?v=oADlUvnjNOw 

Link de texto para 
consulta: 

https://amandasaitoprof.wixsite.com/site/potencia
cao 

 

03 – Ao aplicar as propriedades de potência, qual das alternativas traz o resultado 

do percentual de Pardos, trazidos pelo infográfico, que concluíram 2 anos ou mais 

de estudos? 

 

A)  (5²)5 

B) 55 ÷ 53 

C) 52 • 5-4 

D) 250 

 

 

 

 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 

TEMA: IDENTIDADE 

Conteúdo da atividade: Grandezas, Razão e Proporção 

Habilidades que vamos 
trabalhar: 

EF09MA08  
Resolver e elaborar problemas que envolvam 
relações de proporcionalidade direta e inversa 
entre duas ou mais grandezas, inclusive escalas, 
divisão em partes proporcionais e taxa de variação, 
em contextos socioculturais, ambientais e de outras 
áreas.  

Resumo do Assunto: 
Definimos por grandeza tudo aquilo que pode ser 
contado e medido, como o tempo, a velocidade, 
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comprimento, preço, idade, temperatura entre 
outros. 

Grandezas diretamente proporcionais 
são aquelas onde a variação de uma provoca a 
variação da outra numa mesma razão. Se uma 
dobra a outra dobra, se uma triplica a outra triplica. 

 Grandeza inversamente proporcional são 
identificadas quando operações inversas ocorrem 
entre elas: se dobramos uma das grandezas temos 
que dividir a outra por dois, se triplicamos uma delas 
devemos dividir a outra por três. 

Link de vídeo para 
consulta: 

Grandezas 
https://www.youtube.com/watch?v=lqszGaOY-mo 

Razão e Proporção 
https://www.youtube.com/watch?v=Kf_YzZ0CnIs 

Link de texto para 
consulta: 

https://brasilescola.uol.com.br/matematica/propor
cionalidade-entre-grandezas.htm 

 

04 – Dos termos encontrados no infográfico inicial, onde percebemos fatos e 

fatores relacionados às disparidades dos negros, assinale o único que NÃO pode 

ser considerado uma grandeza: 

A)  Renda  

B)  Tempo 

C)  Taxas 

D)  Alimentação 

 

05 - Observe a informação que traz que “entre o 1% mais rico da população apenas 

dois em cada dez são negros”, e responda: se estivermos analisando um grupo de 

ricos onde constam 55 pessoas, qual a quantidade de negros que serão 

identificados neste grupo? 

 

A) 10 

B) 11 

C) 12 

D) 13 
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QUESTÕES 9º ANO 

 

Para as questões de 1 a 5 

Dialogue .  A Visit to London 

 

A: What do you think I ought to see in London first? 

 

B: Well, historical places, I think. You should go to Westminster Abbey, and if you can, 

go to the Houses of Parliament and the National Gallery. 

  

A: And what about the British Museum? I was told one ought to see it. 

 

B: I suppose you must go there. There you can find masterpieces of the world’s best 

artists. 

 

A: How can I get to the centre? 

 

B: I think you can go by steamer down the Thames from Westminster to Tower Bridge. 

That’s a very pleasant way to travel, and you can see London bridges and quite a 

number of buildings on the way. 

Http://englishstandarts.blogspot.com/2012/08/examples-of-modal-verbs-in-texts-

and.html 

 

1- As palavras sublinhadas  no texto acima são os chamados Verbos Modais. 

Marque a alternativa do Verbo Modal que expressa ideia de sugestão: 

a) Must 

b) Can 

c) Will 

d) Should  

 

2- Na frase: “How can I get to the centre?” O verbo Modal “Can” tem sentido de: 

a) Habilidade física 

b) Conseguir/poder 

c) Permissão 

d) Conselho 

 

3- “What do you think I ought to see in London first?” Considerando o Verbo Modal 

utilizado, marque a alternativa que melhor corresponde ao sentido da frase: 

 

a) O interlocutor pergunta o que ele deveria visitar primeiro em Londres 

b) O interlocutor diz o que obrigatoriamente vai visitar em Londres 

c) O interlocutor se refere a uma necessidade do passado 

d) O interlocutor faz um convite para o interlocutor B visitar Londres com ele 
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PARA AS QUESTÕES 4 E 5 

 

REGRETS 

As we get older and when we think about our past we sometimes ponder the things that 

we should have done. And we also may regret those things we did badly and the 

mistakes we made. In reality, we can always learn from our mistakes and hope to never 

make them again. For example, if I failed a test because of a lack of study, the next test 

I will hope to pass because of hard work. Remember too that some regrets are not 

based in reality and we may waste time thinking that they are. Would I have really not 

have been involved in a car crash if I had been driving more slowly? After all, the other 

driver ought to have been concentrating and not playing with their radio. We have 

to be honest with ourselves and live in the now. The only things we can control are the 

things happening now, in this moment. 

 https://www.bellenglish.com/blog/story-modal-verbs/ 

  

4- “We have to be honest with ourselves and live in the now” (linha 8). Assinale a 

alternativa que contém o Verbo Modal usado na frase: 

a) Be 

b) Have 

c) With 

d) Live 

 

 

5- “And we also may regret those things we did badly and the mistakes we made” 

(linhas 2 e 3). A frase tem ideia de: 

a) Permissão 

b) Habilidade 

c) Possibilidade 

d) Obrigação 
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ESCOLA: 

DATA: 

NOME: 

PROFESSOR(A): 

TURMA:                            

 
ATIVIDADE REMOTA 

Nº 1 – 9º ANO 

 

 

CARO ESTUDANTE,  

seguem algumas atividades de História para vocês! Vamos começar estudando o final 

do período do Brasil Império, particularmente o momento do governo do imperador D. 

Pedro II (1840-1889). Antes, porém, vamos relembrar quais foram os diferentes 

momentos do período imperial no Brasil (1822-1889).  Esse material que você recebeu, 

foi elaborado com muito carinho e traz para você a oportunidade de realizar suas tarefas 

com dedicação, no conforto do seu lar,  durante esse período de isolamento social.  Siga 

as dicas abaixo e garanta seu aprendizado de excelência! 

 Mantenha uma rotina de estudos, mesmo estando em casa. Organize seu 

espaço, escolha um lugar calmo e silencioso para estudar; 

 Não faça atividades com pressa. Concentre-se e faça no seu ritmo, com cuidado, 

atenção e zelo, evitando rasuras e letra ilegível. Lembre-se de que o professor 

precisará corrigir depois; 

 Quando surgirem dúvidas, consulte o livro didático, peça auxilio aos familiares e 

aos professores durante as aulas on-line. Você também pode pesquisar em sites 

educativos disponíveis na internet; 

 Ao terminar, certifique-se de que realizou todas as atividades. 

 Você deverá assistir aos vídeos indicados, anotar as questões/ enunciados no 

caderno e responder, copiando apenas a(s) resposta(s) correta (s), não há 

necessidade de copiar o texto. Não se esqueçam de marcar o nome da atividade 

e a data, pois em breve iremos socializa-las. 

 

INSTRUÇÃO IMPORTANTE: 
 

 E O MAIS IMPORTANTE: LAVE BEM AS MÃOS E FIQUE EM CASA! 

MAS SE FOR NECESSÁRIO SAIR, NÃO SAIA SEM MÁSCARA! 
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ESCOLA: 

DATA: 

NOME: 

PROFESSOR(A): 

TURMA:                            

 

LEIA COM ATENÇÃO E RESPONDA 

“Os problemas no Império estavam em várias instâncias que davam base ao trono de D. Pedro 
II. A demora na abolição da escravidão e os sucessivos gastos com a guerra do Paraguai, 
arruinaram a imagem do império, além disso sabia-se da fragilidade da saúde de D. Pedro II e o 
fato da Princesa Isabel, sua sucessora direta, ser casada com um francês, atormentavam as 
lideranças políticas do Brasil. (VICENTINO, Cláudio. “Olhares da História: Brasil e mundo” / 
Cláudio Vicentino, Bruno Vicentino; colaboração de Saverio Lavorato Junior. 1ªed. – São Paulo: 
Scipione, 2017.)” 
 
PARA REPONER A QUESTÃO 1, OBSERVE A IMAGEM NA PRÓXIMA PÁGINA 

Questão 1. Em relação a crise do império brasileiro e a Proclamação da República, 
podemos afirmar que dois fatores foram decisivos para a queda do imperador D. Pedro 
II, foram eles:  
 
A) A demora na abolição da escravatura e pressão por parte do povo.  
B) A demora na abolição da escravatura e aproximação com Portugal.  
C) A demora na abolição da escravatura e o desgaste com a Guerra do Paraguai 
D) A pressão do povo e a Guerra contra a Argentina. 

 

  

Conteúdo da Atividade: 

Experiências republicanas e práticas autoritárias: as 

tensões e as disputas do mundo contemporâneo.A 

proclamação da República e seus primeiros 

desdobramentos.  

Link de vídeo para consulta: 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=hNM

Viuepyk4 

https://www.youtube.com/watch?v=4CthQxp3h4c 

 

Resumo do assunto: 
O nascimento da república no brasil    

 A proclamação da república    

Habilidade:  

EF09Hl01 Descrever e contextualizar os principais 

aspectos sociais, culturais, econômicos e políticos, da 

emergência da República no Brasil.    

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=hNMViuepyk4
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=hNMViuepyk4
https://www.youtube.com/watch?v=4CthQxp3h4c
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Questão 2. Durante a Primeira República (1889 – 1930), houve, na sociedade brasileira, 
revoltas que, a despeito das diferenças, expressaram a insatisfação e a crítica de grupos 
populares quanto aos mecanismos de exclusão social e política e às estratégias de 
expansão dos interesses oligárquicos, então vigentes. Assinale a alternativa que 
identifica CORRETAMENTE revoltas dessa natureza: 

 
A) Guerra de Canudos e Revolta da Vacina. 
B) Revolta Federalista e Guerra do contestado. 
C) Revolta da Vacina e Revolta da Armada. 
D) Revolta da Chibata e Revolta Federalista 

Questão 3. Sobre o Tenentismo no Brasil durante a Primeira República (1889-1930) é 
correto dizer: 

A) Foi um grupo formado por jovens militares com o objetivo de instalar um regime comunista 

no Brasil. 

B) Representou um grupo de oligarquias cafeeiras que primavam pela continuidade do trabalho 

escravo no Brasil. 

C) Foi um movimento constituído por jovens tenentes do exército que realizaram várias 

manifestações contrárias ao governo das oligarquias durante a Primeira República no Brasil. 

D) Constitui-se por jovens militares durante os anos de 1920 e 1930, com a prioridade de 

continuar com a política de café-com-leite no cenário político nacional. 

 
Questão 4. Entre as revoltas promovidas pelo movimento tenentista destacam-se: 
A) Revolta dos 18 do forte de Copacabana e Revolta Paulista (1924) 
B) Revolta da Chibata e Revolta da Vacina. 
C) Revolta Paulista (1924) e Guerra de Canudos. 
D) Revolta de Canudos e Revolta dos Emboabas. 
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Questão 5. Corresponde aos governos militares de Deodoro da Fonseca e de Floriano 
Peixoto responsáveis pelas instalações e consolidação do Regime Republicano: 

A) República da Espada 
B) República Oligárquica 
C) República Monárquica 
D) República do café com leite 
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ATIVIDADE REMOTA 

CIÊNCIAS NATURAIS - Nº 1 – 9º ANO 
 

Mensagem de Boas-Vindas: 

Queridas alunas e alunos, bom retorno para todos nós! 

Neste momento, estamos voltando das férias cheios de energia, com saudade dos/as 
colegas, dos professores e professoras, além da vontade de que o isolamento social e a 
pandemia terminem o quanto antes! Esse momento está próximo e logo ESTAREMOS juntos 
novamente. Enquanto isso não acontece, vamos estar sempre em contato através desse 
caderno que você acabou de receber!  

Iremos relembrar muita coisa que estudamos em 2020 e conhecer assuntos novos 
também. Esse caderno é o “pontapé” inicial para a gente iniciar 2021 com mais segurança na 
nossa capacidade, mais firmeza nos estudos e mais esperança de dias melhores. Montamos 
esse Caderno Pedagógico com todo carinho e amor para você e queremos o seu sucesso nesse 
retorno aos estudos. 

Nós, professores e professoras de Lauro de Freitas, desejamos que você e sua família 
possam aproveitar esse material e possam descobrir juntos a beleza das Ciências Naturais. 
Iremos indicar alguns links para você aumentar as possibilidades de você entender o que vamos 
estudar. 

Grande abraços e bons estudos! 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 

 

TEMA: Pandemia do Coronavírus 

CONTEÚDO DA 
ATIVIDADE 

1. Estrutura da Matéria 

2. Radiações e suas aplicações na saúde 

HABILIDADES QUE 
VAMOS TRABALHAR 

[EF09CI01] Investigar as mudanças de estado físico da 
matéria e explicar essas transformações com base no 
modelo de constituição submicroscópica.  
 
[EF09CI07] Discutir o papel do avanço tecnológico na 
aplicação das radiações na medicina diagnóstica (raio X, 
ultrassom, ressonância nuclear magnética) e no 
tratamento de doenças (radioterapia, cirurgia óptica a 
laser, infravermelho,  

LINKS PARA ESTUDO: 
REDE COVIDA – UFBA [https://coronavirus.ufba.br/] 

 

 

 

 

 

 

 

https://coronavirus.ufba.br/
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Texto 1:  

Equipamentos que emitem raios ultravioleta inativam o 

coronavírus? 

 

Aparelhos que disparam UV estão sendo 

vendidos para evitar a COVID-19. Veja se 

eles funcionam e quais os cuidados 

necessários.  

Por Maria Tereza Santos Atualizado em 19 

out 2020, 18h19 - Publicado em 19 out 

2020, 12h10 

Desde o início da pandemia de Covid-19, 

cientistas passaram a pesquisar novas 

tecnologias para enfrentar o novo 

coronavírus (Sars-CoV-2), como as 

máscaras e roupas antivirais. Outra 

invenção que tem sido testada são 

equipamentos que emanam radiação 

ultravioleta para desinfetar superfícies e 

ambientes. Mas será que isso realmente dá 

certo? 

O microbiologista Lucio Freitas Junior, coordenador do Laboratório Phenotypic 

Screening Platform, do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo 

(ICB-USP), conta que o uso de raios UV com esse objetivo já era conhecido, 

principalmente em consultórios odontológicos. “Existem protocolos específicos para 

esterilização dos materiais dos dentistas”, relata. 

O ultravioleta inativa vírus em geral modificando o material genético deles, o que os 

impede de continuar se replicando. Isso é diferente do efeito proporcionado pelo álcool 

gel e pelo sabão, que destroem a camada externa dos agentes infecciosos. Só que não 

é qualquer radiação que funciona. Você provavelmente já ouviu falar dos subtipos UVA 

e UVB quando foi comprar um protetor solar. Eles são emitidos pelo Sol e, em excesso, 

provocam envelhecimento da pele, queimaduras e até câncer. Já os equipamentos que 

estamos abordando recorrem aos raios UVC para eliminar germes do ambiente. Eles 

também são emanados pela luz solar, mas a maior parte fica retida na camada de ozônio. 

 

Os raios UVC funcionam especificamente contra o coronavírus? 

Com a pandemia, cientistas decidiram investigar essa questão. Uma pesquisa foi feita 

na USP e inclusive contou com a participação de Freitas. A equipe concluiu que, com a 

ação de lâmpadas de mercúrio irradiando UVC, mais de 99% das partículas virais de 

Sars-Cov-2 foram inativadas in vitro — ou seja, em placas isoladas no laboratório. Ainda 

Vírus podem ser inativados por certos raios 

ultravioleta, segundo estudos. Ilustração: André 

Moscatelli/SAÚDE é Vital 
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que existam evidências da eficiência dos raios UV diante do novo coronavírus, é 

importante ponderar algumas coisas. Em nota técnica publicada em agosto, a Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) pontua que pesquisas como essa foram 

conduzidas em condições muito específicas e controladas. Isso é diferente do que 

acontece na vida real. 

Por exemplo: uma parede coberta com algum tecido não ficaria livre do Sars-CoV-2 

mesmo após o uso de uma lâmpada UVC. Segundo Freitas, essa radiação não atravessa 

superfícies opacas, nem mesmo uma folha de papel sulfite. Salas muito grandes e a 

própria potência da lâmpada também influem no resultado. Avaliar a eficácia (e a 

segurança) dessa tecnologia na vida real é importante para determinarmos seus 

benefícios reais. A Anvisa conclui sua nota dizendo que, para serem vendidos como 

desinfetantes de ambientes públicos e superfícies em geral, os apetrechos que emitem 

raios ultravioleta devem apresentar comprovação de eficácia contra a Covid-19. 

A startup paulista BioLambda é uma das que fabricam esse tipo de máquina. Eles 

comercializam câmaras de higienização de máscaras, dispositivos para limpar 

superfícies e purificadores de ar. Os dispositivos possuem laudos disponíveis no site. 

Outro exemplo é a empresa Signify. Estudos realizados pela Universidade de Boston, 

nos Estados Unidos, indicam que as fontes de luz UVC dessa marca eliminam o Sars-

CoV-2 em certas condições. Há também a Meister Safe System, que esteriliza os 

ambientes através de um sistema de biossegurança. Diferentemente dos outros 

exemplos citados, a ideia é criar um projeto personalizado e completo para cada cliente, 

e não vender produtos avulsos. 

Juliano A. Dillenburg, diretor técnico da Meister Safe, conta que eles levam em 

consideração as características de cada espaço (tamanho, material das paredes, 

circulação de pessoas etc.). “Tudo isso é analisado para instalarmos equipamentos, 

luminárias e sistemas que emitem radiação UVC quando não há ninguém no ambiente”, 

complementa Dillenburg. 

 

Uma dose de cautela 

 

Antes de tudo, cabe deixar claro que receber UVC diretamente no corpo para eliminar 

eventuais vírus é uma péssima ideia. Freitas alerta para o perigo de queimaduras e 

danos irreversíveis na visão. “O grande problema é a questão da segurança. É um tipo 

de radiação que destrói as células”, afirma. Água e sabão já dão conta do recado. De 

acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a exposição prolongada aos raios 

UVC também pode gerar câncer. O microbiologista do ICB afirma essa tecnologia não 

foi criada para uso doméstico. “Ela se mostra útil em grandes ambientes públicos, como 

shoppings, escolas e consultórios”, informa. Os raios, claro, devem ser aplicados fora do 

horário de funcionamento.  

A Anvisa não recomenda esses instrumentos para limpeza das mãos, nem como 

estratégia única para desinfetar ambientes públicos e hospitalares. Em outras palavras, 

a higienização tradicional, com produtos aplicados nas superfícies, segue fundamental.  
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“Eles podem dar a falsa impressão de segurança. Imagine uma pessoa sem informação 

colocando raios UV direto no rosto? Temos que tomar cuidado”, avisa Freitas.  

Disponível em https://saude.abril.com.br/medicina/equipamentos-com-raios-ultravioleta-

inativam-o-coronavirus/ (Acessado em 20/12/2020).  

QUESTÕES 

Questão 1. O uso de radiações no campo da saúde tem trazido avanços 

importantes para toda a sociedade, especialmente nas aplicações médicas para os 

diagnósticos. Contudo, o uso desse tipo de procedimento deve ser feito por 

pessoal especializado. De acordo com o texto apresentado, que trata sobre o uso 

de um tipo de raio em contato direto com o nosso corpo no possível combate ao 

coronavírus, e os conhecimentos sobre a importância das radiações no campo da 

saúde, podemos afirmar que: 

(a) As radiações ultravioletas em contato excessivo com a pele humana não causam 
nenhum problema; 

(b) Apesar de pesquisas terem mostrado eficiência no uso dos raios UVC na 
inativação do coronavírus, esta ação pode apresentar um resultado diferente 
quando aplicada em situação natural, fora dos controles e limites do laboratório; 

(c) No combate ao coronavírus e na tentativa de conter o aumento de número de 
mortes vale tudo, como a aplicação, em larga escala, de tratamentos à base de 
radiações ainda em fases iniciais de pesquisa de verificação de eficácia.   

(d) As medidas básicas de higienização das mãos com água e sabão deve ser 
imediatamente substituídas pela utilização de raios UVC, uma vez que num teste 
de laboratório esse procedimento se mostrou eficiente.  

 

Questão 2. As radiações, quando utilizadas em procedimentos médicos, ajudam 

no diagnóstico de doenças e no tratamento de muitas delas. Contudo, precisamos 

ter em mente que essas ondas presentes nas radiações agem diretamente em 

nossos tecidos corporais, estes constituídos, em sua menor unidade de matéria 

pelos átomos.  

Quando submetidos a uma variação 

de temperatura, vamos relembrar 

como a matéria se comporta frente a 

essas mudanças de estado físico? 

Para isso, observe a imagem ao lado 

e, tomando como base a 

organização das partículas 

presentes em cada um dos três 

estados físicos, marque a alternativa 

que melhor representa essas 

condições: 

 

Fonte: https://brainly.com.br/tarefa/28359392 (adaptada) 

 

https://saude.abril.com.br/medicina/equipamentos-com-raios-ultravioleta-inativam-o-coronavirus/
https://saude.abril.com.br/medicina/equipamentos-com-raios-ultravioleta-inativam-o-coronavirus/
https://brainly.com.br/tarefa/28359392
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(a) As setas A e B indicam, respectivamente, diminuição e aumento de temperatura, 
que influenciará na organização das partículas que constituem a matéria.  

(b) No estado sólido, as distâncias entre as partículas são bem pequenas ou quase 
inexistem, e, por isso, a matéria tende a ocupar uma menor área.  

(c) Observa-se, no estado líquido, uma diminuição nas distâncias entre as partículas 
que a constituem, tornando o espaço ocupado maior que no estado gasoso; 

(d) No estado gasoso, existe uma tendência de diminuição das distâncias entre essas 
partículas, deixando a área ocupada bem maior do que os outros estados físicos.  

Questão 3. Ainda de acordo com o esquema anterior, podemos afirmar que o nome 

da mudança do estado físico:  

(a) De gasoso para líquido = vaporização 

(b) De líquido para sólido = liquefação 

(c) De sólido para líquido = fusão 

(d) De líquido para gasoso = sublimação 
 

Questão 4. As mudanças de estado físico acontecem de acordo com o aumento ou 

pela diminuição da temperatura. Desta forma, sinalize a opção que apresenta as 

mudanças de acordo com a alteração da temperatura: 

(a) ELEVAÇÃO DA TEMPETARURA: fusão – evaporação – ebulição 

(b) DIMINUIÇÃO DA TEMPERATURA: vaporização – liquefação – condensação  

(c) ELEVAÇÃO DA TEMPETARURA: ebulição – ressublimação – vaporização  

(d) DIMINUIÇÃO DA TEMPERATURA: solidificação – condensação – sublimação  

 

Questão 5. Uma das grandes 

questões ligadas a vacina contra 

COVID-19 é a temperatura 

necessária para o seu 

armazenamento.  Sobre isso, 

podemos afirmar que vacina que 

apresenta as condições mais fáceis 

de armazenamento com relação aos 

sistemas mais comuns de 

refrigeradores é a vacina da: 

(a) Moderna 

(b) Sinovac 

(c) Pfizer/BioNTech 

(d) Johnson & Johnson (congelada) 

Fonte: https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2020/11/brasil-

nao-tem-ultracongeladores-que-poderiam-armazenar-vacina-da-

pfizer-contra-covid.shtml  

https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2020/11/brasil-nao-tem-ultracongeladores-que-poderiam-armazenar-vacina-da-pfizer-contra-covid.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2020/11/brasil-nao-tem-ultracongeladores-que-poderiam-armazenar-vacina-da-pfizer-contra-covid.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2020/11/brasil-nao-tem-ultracongeladores-que-poderiam-armazenar-vacina-da-pfizer-contra-covid.shtml
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ATIVIDADE REMOTA - Nº 01 

ARTES CÊNICAS - 9º ANO 

 

Queridas e queridos estudantes  

Foram muitos desafios enfrentados no ano de 2020, tivemos que aprender, na 

prática, a ética do cuidado conosco e com o próximo, tivemos que resistir para não 

sucumbir, foram muitas as aprendizagens, nos reinventamos e ressignificamos as 

formas de estar no mundo.  

Neste caderno de atividade, convido todas e todos a embarcarem em mais um 

desafio remoto. Proponho pensarmos na Arte como forma de resistência e de 

empoderamento.  

Portanto, vamos fazer e experimentar a Arte da Cena como possibilidade de 

ampliar o olhar, de criar novos sentidos diante das variadas situações da vida, de 

tornarmos nossa voz audível, nossos corpos/pensamentos visíveis e transformarmos 

realidades por meio das expressões artísticas. 

 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES:  

TEMA: IDENTIDADE 

Conteúdo da 

Atividade:  

Conceito de Arte, apreciação estética e Dramaturgia 

para teatro.  

Habilidades que vamos 

trabalhar: 

EF69AR27 Pesquisar e criar formas de 

dramaturgias e espaços cênicos para o 

acontecimento teatral, em diálogo com o teatro 

contemporâneo.  

EF69AR71BA Experimentar possibilidades criativas 

de movimento e de voz na criação de um 

personagem teatral, problematizando estereótipos e 

debatendo sobre o respeito às diferenças e a 

diversidade de gênero, raça, sexualidade e suas 

interseccionalidades. 

Resumo do assunto:  Apresentar as diferentes linguagens artísticas, 

especificamente o teatro e as características do 

texto dramático. Articular estes elementos com tema 

integrador sugerido: identidade. 

Link de vídeo para 

consulta: 

Filme o Auto da Compadecida  

https://www.youtube.com/watch?v=JZipMlQxmIk 

https://www.youtube.com/watch?v=JZipMlQxmIk
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Vamos refletir um pouco sobre Arte e a experiencia estética? 

Quando pensamos no conceito de Arte muitas imagens, sons, palavras, 

movimentos, cores e sensações invadem nosso pensamento, como por exemplo a 

tela Operários de Tarsila do Amaral, ou a obra de arte Caminhando de Ligia Clarck 

onde a artista propõe desmistificar a arte e o artista e desalienar o espectador, 

compartilhando a criação da obra. Podemos imaginar, também, uma coreografia do 

grupo de dança Zuarte, as peças do Teatro do Oprimido de Augusto Boal ou 

dramaturgias de Ariano Suassuna, como é o caso do Auto da compadecida, que foi 

encenada no Teatro e posteriormente adaptada para o cinema e para uma minissérie 

na TV, podemos vibrar só de lembrarmos um espetáculo circense no Circo Picolino, o 

grafite de Anarkia Boladona que rodou o mundo, ou as letras de Rap do grupo Fúria 

Consciente.  

Ficaríamos aqui, elencando as obras de arte e seus artistas, infinitamente, 

especialmente se tratando da nossa cultura que tem uma rica produção, com suas 

singularidades e diversidades. Entretanto, queremos saber como conceituar o que é 

Arte? Em primeiro lugar, este é um conceito nada fácil de definir. A Arte, por vezes, é 

subjetiva e efêmera, registra as características de um determinado período e ao 

mesmo tempo rompe com padrões deste mesmo período, é uma forma de resistência 

ou celebração e com certeza é processo continuo de pesquisa e criação. Na reflexão 

de Ferreira Gullar “A arte existe porque a vida não basta”, neste caso temos uma 

definição poética interessante que nos permite pensar na potência que a Arte tem de 

enriquecer a vida, fazendo-a pulsar. 

Nos componentes da Arte podemos encontrar as Artes Cênicas (Teatro, 

Performance, Circo), a Dança, Artes Plásticas/Artes Visuais, Música, Poesia dentre 

outras expressões. Mas no espaço deste caderno, vamos falar sobre Teatro e mais 

especificamente sobre dramaturgia para teatro.  

Podemos compreender Teatro como espaço físico, ou o edifício com aparatos 

necessários para que a representação aconteça. Contudo, podemos compreender 

também, que o teatro é a ação dramática onde conflitos, contradições e confrontos da 

sociedade, em diferentes épocas, são manifestados, mediados ou quem sabe 

revelados.  
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O teatro só pode acontecer no edifício 

teatral? Evidente que não! Podemos fazer 

teatro em diferentes espaços, inclusive 

nas ruas e até mesmo na nossa própria 

residência, esta será nossa sugestão para 

que você experimente essa Arte milenar. 

Então, o que é imprescindível para 

fazermos Teatro? A presença do 

espectador, das atrizes e/ou atores, ou de 

uma/um única/o atriz/ator que interpretará 

a personagem. Precisamos selecionar um 

texto dramático ou a adaptação destes 

textos, podemos buscar estímulos e 

usarmos a linguagem não verbal, são 

escolhas que faremos durante o processo 

de investigação e criação. 

 

Teatro de Santa Isabel, Recife, Pernambuco, Brasil 

https://commons.wikimedia.org/wiki 

 

 

Viva o Circo - Circo Picolino 

Acervo pessoal 

 

ATIVIDADE A SER REALIZADA  

1) O que é imprescindível num espetáculo de teatro? 

a) Um palco, pois só podemos encenar dentro do teatro. 

b) Saber cantar. 

c) A presença do espectador, das atrizes e/ou atores, ou de uma/um única/o atriz/ator 

que interpretará a personagem. 

d) Figurinos belíssimos.  

 

Vamos conhecer uma peça de teatro para estimular a criação de vocês.  

Texto 1 - Peça: O Auto da Compadecida  

As pancadas do sino continuam a tocar uma música de aleluia. De 

repente, João ajoelha-se, como se levado por uma foça irresistível 

e fica com os olhos fixos fora. Todos vão-se ajoelhando 

vagarosamente. O Encourado volta rapidamente as costas, para 

não ver o Cristo que vem entrando. É um preto retinto, com uma 

bondade simples e digna nos gestos e nos modos. A cena ganha 

https://commons.wikimedia.org/wiki
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uma intensa suavidade de iluminura. Todos estão de joelhos, com 

o rosto entre as mãos.   

Encourado – de costas, grande grito, com o braço ocultando os olhos. Quem é? É 

Manuel? 

Manuel – Sim, é Manuel, o Leão de Judá, o filho de Davi. Levantem-se todos, pois vão 

ser julgados.  

João Grilo – Apesar de ser um sertanejo pobre e amarelo, sinto perfeitamente que estou 

diante de uma grande figura. Não quero faltar com o respeito a uma pessoa tão 

importante, mas se não me engano aquele sujeito acabou de chamar o senhor de 

Manuel.  

Manuel - Foi isso mesmo, João. Esse é um de meus nomes, mas você pode me chamar 

de Jesus, de Senhor, de Deus... ele gosta de me chamar Manuel ou Emanuel, porque 

pensa que assim pode se persuadir de que sou somente homem. Mas você, se quiser, 

pode me chamar de Jesus.   

Joao Grilo – Jesus? 

Manuel – Sim. 

Joao Grilo – Mas, espere, o senhor é que é Jesus? 

Manuel – Sou. 

João Grilo - Aquele Jesus a quem chamavam Cristo? 

Manuel - A quem chamavam, não, que era Cristo, por que? 

João Grilo – Porque... não é lhe faltando com o respeito não, mas eu pensava que o 

senhor era muito menos queimado. 

Bispo – Cale-se, atrevido! 

Manuel – Cale-se você. Com que autoridade está repreendendo os outros? Você foi um 

bispo indigno da minha Igreja, mundano, autoritário, soberbo[...]. Que direito tem você 

de repreender João porque falou comigo com certa intimidade? João foi um pobre em 

vida e provou sua sinceridade exibindo seu pensamento. Você estava mais espantado 

do que ele e escondeu essa admiração por prudência mundana. O tempo de mentira já 

passou. 

João Grilo – Muito bem. Falou pouco mas falou bonito. A cor pode não ser das melhores, 

mas o senhor fala bem que faz gosto.  
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Manuel – Muito obrigado, João, mas agora é a sua vez. Você é cheio de preconceito de 

raça. Vim hoje assim de propósito, porque sabia que isso ia despertar comentários. Que 

vergonha!      

 

 

O Auto da Compadecida é uma peça 

teatral em forma de auto1, em três atos. 

A peça retoma elementos do teatro 

popular e da literatura de cordel para 

exaltar os humildes e satirizar os 

poderosos e os religiosos que se 

preocupam apenas com questões 

materiais.  

Uma observação pertinente nesta cena 

é que o autor, na voz do personagem 

Emanuel, fala sobre preconceito de cor, 

mas nós sabemos que não se trata de 

preconceito e sim de racismo. Contudo, 

temos que considerar que a peça foi 

escrita em 1955, sendo assim se 

optarmos por encená-la teríamos a 

licença para contextualizar com 

aspectos relevantes da 

contemporaneidade, como foi feito na 

peça O Pequeno Príncipe Preto.       

'O Auto da Compadecida –  

Recorte Lírico recortelirico.com.br 

 

Vamos entender melhor o que é um Texto Dramático?  

Dramaturgia é o conjunto de princípios para a construção de uma obra. 

Importante percebermos que princípios não são regras fixas que limitam nossa 

capacidade de criar. A Dramaturgia para teatro, portanto, é a estrutura escrita onde 

os conflitos (sociais, políticos, afetivos entre outros), ações e reações humanas são 

vivenciados pelos personagens, num espaço e tempo definidos pelo dramaturgo, ou 

seja, pelo autor do texto.  

Um texto escrito para teatro se difere de outros textos, até mesmo em sua 

estrutura visual, pois é um texto repleto de diálogos que sugerem ações. Esse texto 

pode ser dividido em Atos e em Cenas. Os Atos constituem uma série de cenas 

interligadas por uma subdivisão temática. Já as Cenas se dividem conforme as 

alterações nas ação dos personagens.  

Aqui, no caderno de atividades destacaremos quatro aspectos importantes para 

a construção da dramaturgia teatral: Um texto dramático precisa de uma ideia, algo 

que queremos partilhar com o mundo, essa ideia pode surgir de diferentes estímulos: 

                                                           
1 Auto é uma composição teatral do subgênero da literatura dramática, surgida na Idade Média.  Os autos, em sua 
maioria, têm elementos cômicos ou intenção moralizadora. Suas personagens simbolizam as virtudes, os pecados, 
ou representam anjos, demônios e santos. 
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uma imagem, uma memória, uma sensação, a observação de questões do dia a dia, 

podemos nomear essa ideia central de conteúdo do texto dramático. É necessário 

selecionarmos as/os Personagens suas características psicológicas, afetivas, seus 

desejos e a relação que estabelecem com os outros personagens, pois é por meio de 

suas falas e atitudes que a ação acontece. O Conflito é o confronto, ou o contraste, 

de ideias, de opiniões, de desejos, não há ação dramática sem conflito. As Didascália 

ou rubrica que é uma parte importante da dramaturgia teatral, pois são indicações 

cênicas que determinam a ação, a cena, o espaço ou a intensão do personagem no 

momento de sua fala. São escritas em itálico ou podem aparecer entre colchetes.  

Sugestão de experiência estética – Elabore uma cena com pelo menos dois personagens usando 

os elementos específicos da dramaturgia para teatro. Para elaboração do texto tente responder as 

seguintes questões: Qual o problema? Quem? Onde? O que quer a Personagem? O que/quem a 

impede de...? Tudo isso ajuda a delinear a personagem e a situação. Sugiro que o conteúdo do texto 

dramático seja sobre identidade. Você deverá refletir sobre singularidade e diversidades que cabem 

num mesmo sujeito, ou seja, deverá pensar sobre as características que nos fazem pertencer a um 

grupo e muitas outras características que nos fazem pertencer a outros grupos, também. A identidade 

imprime nossas características, mas também as expectativas que as pessoas fazem de nós. Proponho, 

aqui, considerarmos que nossa identidade não é rígida ou fixa como imaginamos, mudamos com o 

passar do tempo e das experiências que vivenciamos, portanto é sobre essa experiência que seus 

personagens irão dialogar.  

 

ATIVIDADE A SER REALIZADA  

1) Qual a importância do conflito na peça de teatro? 

a) Aquecer os personagens.  

b) Criar um clima de competitividade. 

c) Definir que a peça seja um monólogo.  

d) Estabelecer o confronto e o contraste de ideias, de opiniões e de desejos numa 

peça de teatro. Portanto, não há ação dramática sem conflito. 

 

2) Podemos dizer que um texto dramatúrgico 

a) É a estrutura escrita onde os conflitos (sociais, políticos, afetivos entre outros), 

ações e reações humanas são vivenciados pelos personagens, num espaço e tempo 

definidos pelo dramaturgo. 

Não deve ter conflito porque é algo prejudicial para a humanidade. 

b) É um texto dividido em estrofes e versos, onde cada estrofe é constituída por 

versos. 

c) Os personagens são sempre os mesmos em qualquer que seja a peça para 

garantir uma identidade da dramaturgia. 
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ATIVIDADE REMOTA - Nº 01 

GEOGRAFIA - 9º ANO 

QUERIDO(AS) ALUNO(AS)! 

Estamos afastados, mas sua aprendizagem não pode parar! Desde o início do 

isolamento social temos postado atividades para serem respondidas no caderno 

e agora essas atividades estão agrupadas em forma de cadernos de atividades, 

para facilitar a compreensão de vocês e distribuição do material. As atividades são 

as mesmas, independente de vocês estarem ou não participando das aulas on-line. 

Siga as dicas abaixo e tenham excelentes momentos de aprendizagem! 

●      Mantenha uma rotina de estudos, mesmo estando em casa. Organize 

seu espaço, escolha um lugar calmo e silencioso para estudar e fazer 

suas tarefas escolares; 

●     Continue respondendo à todas as questões no caderno, organizado 

por disciplina, sem esquecer de começar todas as atividades com o 

cabeçalho, pois provavelmente precisará destacar a folha; 

●      Não faça atividades com pressa. Concentre-se e faça no seu ritmo, 

com cuidado, atenção e zelo, evitando rasuras e letra ilegível. 

Lembre-se de que o(a) professor(a) precisará corrigir depois; 

●    Quando surgirem dúvidas, consulte o livro didático, peça auxílio aos 

familiares e aos professores durante as aulas on-line. Você também 

pode pesquisar em sites educativos disponíveis na internet e nos 

links sugeridos pelos professores. 

●    Ao terminar, certifique-se de que realizou todas as atividades. 
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INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 

TEMA: IDENTIDADE 

Conteúdo da atividade: 

Aprendendo a conviver na e para diversidade: 

conceitos de: racismo, preconceito e desigualdade 

socila,discirminação, Identidade, empoderamento 

e elementos identitários. 

Habilidades que vamos 

trabalhar: 

●  Identificar e discutir as diversidades 

identitárias e seus significados históricos no 

início do século XXI, combatendo qualquer 

forma de preconceito e violência. 

● Aprofundar os conhecimentos previamente 

adquiridos e também analisar criticamente 

para assumir posicionamento de valorização 

da vida negra. 

Resumo do Assunto: 

Sabemos que preconceitos e discriminações 

são produzidos social e historicamente e 

atingem diferentes âmbitos da vida coletiva, e 

estão presentes em todos os setores da nossa 

sociedade, inclusive na Escola, e comprometem 

o nosso convívio, interferem nas relações, na 

vida democrática. 

Link de vídeo para 

consulta: 

https://youtu.be/Dp-LxZ3Ck7c Lápis de Cor 

https://youtu.be/qUra28drJdA Vidas Negras 

Importam 

https://youtu.be/ffpWiDGct2M 

Desigualdade social mata 

https://youtu.be/PGgVZAZJKwY  

 

  

https://youtu.be/Dp-LxZ3Ck7c
https://youtu.be/qUra28drJdA
https://youtu.be/ffpWiDGct2M
https://youtu.be/PGgVZAZJKwY
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Fique ligado na explicação!!    

Leia o texto e responda à questão. 

 “Nenhuma cultura, nenhuma gente, nenhum povo depois do português, exerceu 

maior influência na cultura brasileira do que o negro. Quase todo brasileiro traz a 

marca dessa influência. Da negra que o embalou e lhe deu de mamar. Da sinhá a 

que lhe deu de comer, ela própria fazendo com os dedos o bolão de comida.”  

Fonte: FREY,G. Casa-grande & senzala em quadrinhos. São Paulo: Global, 2009. P. 35.  

 

1- O texto acima:  

a) Demonstra a influência dos índios sobre a cultura do Brasil.  

b) Explica a eliminação da cultura dos africanos no Brasil.  

c) Mostra a influência da cultura negra sobre o Brasil.  

d) Explica a inexistência da cultura indígena no Brasil.  

 

 Fique ligado na explicação!!    

 

Protestos espalhados pelo mundo apoiam o movimento 'Black Lives 

Matter' Houve protestos em grandes cidades de diferentes continentes em 

resposta à morte de George Floyd.  

Por Reuters 06/06/2020 13h48  

 

Milhares de manifestantes foram neste sábado às ruas de cidades da 

Europa, Austrália, Coréia do Sul e Japão em apoio aos protestos nos 

Estados Unidos pelo fim da brutalidade policial. Os atos simultâneos e 

globais realçam a crescente insatisfação com o tratamento dado pela polícia 

às minorias, cujo estopim foi o assassinato de George Floyd, em Mineápolis, 

em 25 de maio. Negro, ele foi assassinado por um policial branco após ser 

imobilizado ao ter o pescoço pressionado pelo joelho do policial durante 

nove minutos. Apesar de Floyd suplicar por ajuda, os demais policiais não o 

ajudaram e apenas observaram a cena enquanto outras pessoas exigiram 

em vão que o policial parasse de asfixiá-lo.  
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https://g1.globo.com/mundo/noticia/2020/06/06/protestos-espalhados-pelo-

mundo-apoiam-movimento-black-lives-matter.ghtml 

acesso em 10/06/2020)  

 

Sobre segregação, conflitos e defesa dos direitos de afrodescendentes, 

assinale a alternativa correta:  

A) Um dos principais exemplos do preconceito contra os negros no Brasil 

pode ser encontrado na violência policial, que ao longo dos séculos, tem 

sido muito maior com os afrodescendentes do que com a população 

branca. 

 B) desde que o Brasil aboliu a escravidão, o tema tornou-se ultrapassado 

e distante da nossa realidade. 

 C) A implantação de leis que promovam os direitos humanos é suficiente 

para evitar o preconceito e a discriminação.  

D) Por ser o Brasil o país com maior número de negros e 

afrodescendentes, depois do continente africano, não é necessário discutir 

o racismo no Brasil.  

 

3- “Desigualdade social é a distância que separa as classes sociais mais 

ricas das mais pobres. Esse é um problema enfrentado em larga escala no 

Brasil e no mundo. O termo desigualdade social é um conceito sociológico 

e econômico que designa a diferença existente entre as classes sociais.” 

Essa desigualdade afeta a nossa vida na questão: 

A) Alimentar e moradia. 

B) Diversão.  

C) Apenas alimentar.  

D) Apenas moradia.  

https://g1.globo.com/mundo/noticia/2020/06/06/protestos-espalhados-pelo-mundo-apoiam-movimento-black-lives-matter.ghtml
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2020/06/06/protestos-espalhados-pelo-mundo-apoiam-movimento-black-lives-matter.ghtml
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4- Observe a charge e marque a alternativa correta: 

A) O profissional de saúde está preocupado com o cidadão que ainda não foi para 

casa. 

B)  A enorme desigualdade social e econômica existente no Brasil ganhou uma 

evidencia diferenciada no contexto da pandemia do corona vírus. 

C) O cidadão apenas está descansando para depois ir para casa. 

D) O profissional de saúde está convidando o amigo para ir para casa dele por 

conta da Pandemia 

 

Segundo as pesquisas realizadas pelo IBGE (Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística) e divulgada no ano de 2019, a população negra é a 

principal vítima de homicídio no Brasil, a pesquisa aponta também que os 

negros tem mais dificuldade até para concorrer a cargos políticos, pois 

contam com receitas muito menores para suas campanhas. 

Fonte:https://exame.com/brasil/ibge-populacao-negra-e-principal-vitima-de-

homicidio-no-brasil/ 

  

https://exame.com/brasil/ibge-populacao-negra-e-principal-vitima-de-homicidio-no-brasil/
https://exame.com/brasil/ibge-populacao-negra-e-principal-vitima-de-homicidio-no-brasil/
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5 - Por que na charge ao lado a mãe negra diz para seu filho voltar vivo 

para casa?  

 

A) Porque ele é policial e essa é uma profissão muito perigosa. B-Porque 

os negros são as maiores vítimas de violência.  

C - Porque ele estava indo para o exército. 

D - Porque ele é desatento e pode sofrer um acidente. 
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ATIVIDADE REMOTA - Nº 01 – 9º ANO 

 

  

TEMA:  IDENTIDADE 

Conteúdo da atividade:   Africa do Sul: A política do Apartheid 

 O Mito da Democracia Racial no Brasil 

  Políticas de Ações Afirmativas  

Habilidades que vamos 

trabalhar: 

CABI- LF- Analisar a politica do apartheid e 
outras manifestações de preconceito e 

discriminação. 

Compreender o mito da democracia racial para a 
sociedade brasileira.  

EF09HI03 - Identificar os mecanismos e inserção 
dos negros na sociedade brasileira pós –abolição 

e avaliar seus resultados. 

Resumo do Assunto: Comprrender a importância das manifestações e 
lutas de resistência da populção  negra no Brasil 

e no Mundo.  

Filmes para estudo 
complementar:  

Massacre de soweto  

Um grito de liberdade 

Mandela – luta pela liberdade  

Sarafina! O som da liberdade   

Link de texto para 

consulta: 
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Mandume (Emicida) 

Álbum: Sobre crianças, Quadris, Pesadelos e Lições de casa-2015 

 Eles querem que alguém 

 Que vem de onde nois vem 

Seja mais humilde, baixe a cabeça  

Nunca revide, finja que esqueceu a coisa toda  

Eu quero é que eles..! 

 
 
Leia atentamente e responda: 
 

Politicas segregacionistas- Apartheid na África do Sul  

 

O termo apartheid se refere a uma política racial implantada na África do Sul. De 

acordo com esse regime, a minoria branca, detinha todo o poder político e econômico 

no país. Enquanto a imensa maioria negra restava obedecer rigorosamente a legislação 

separatista. 

A política de segregação racial foi oficializada em 1948, com a chegada do Novo 

Partido Nacional (NPN) ao poder e segregou grande parte da população sul-africana, 

baseado no princípio da cor da pele. Esse regime terminou no início da década de 1990. 

O Apartheid não permitia o acesso dos negros às urnas, os proibia de adquirir terras na 

maior parte do país, obrigando-os a viver em zonas residenciais segregadas, uma 

espécie de confinamento geográfico, além de casamentos e relações sexuais entre 

pessoas de diferentes etnias também eram proibidos.  

Disponível em:https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/diversidade-cultural-no-brasil.htm. Acessado em 11/12/20 

 

Questão 01.  

Várias políticas ditatoriais foram implantadas no continente africano. O apartheid foi uma 

política racial imposta pela minoria branca da população, únicos com direito a voto, 

restando à maioria da população, composta por negros, obedecer as leis separatistas. 

Em qual país da África foi implantado apartheid? 

a) Angola 

b) Nigéria  

c) Camarões  

d) África do Sul  
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Questão 02.  

De 1948 a 1994 a partir do seu regime político a África do Sul vivenciou a maior 

demonstração de preconceito e discriminação contra um povo. Como era chamado esse 

regime? 

A) socialista  

B) capitalista  

C) apartheid  

D) anarquista 

https://www.google.com.br/search?q=foto+de+mandela. Acessado em 16/12/2020. 

Questão 03.  

A partir da política segregacionista do apartheid, a população negra era obrigada a 

obedecer rigorosamente a legislação separatista, entretanto, várias manifestações e 

movimentos de resistências foram realizados contra essa política segregacionista, sendo 

Nelson Mandela um dos principais líderes desse movimento.   Quais as principais 

características desse sistema? 

a) Permitia que a população negra adquirisse terras na maior parte do país; 

b) Não permitia o acesso dos negros a urna, a população negra não tinha o direito ao 

voto. 

c) Permitia o casamento entre pessoas de diferentes etnias; 

d) A população negra poderia fixar moradia em qualquer parte do país.  

 

 

 

 

 

 

Nelson Mandela foi um grande líder na luta pela 

igualdade de direitos. Ele não foi assassinado, como 

outros líderes do século XX, mas passou 27 anos preso 

por enfrentar a política de separação entre brancos e 

negros na África do Sul. Foi o primeiro presidente negro 

da África do Sul, vencedor do Prêmio Nobel da Paz em 

1993 e morreu aos 95 anos, no ano de 2013.  

https://www.google.com.br/search?q=foto+de+mandela
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Questão 04. 

Nelson Mandela por ser o principal líder que lutou contra o apartheid foi preso por 

defender os direitos do seu povo. Ele permaneceu prisioneiro de 1962 a 1990. Segundo 

Barack Obama: “Mandela foi um símbolo de luta pela justiça, pela igualdade e dignidade 

da África do sul e em todo planeta”. Quantos anos Nelson Mandela ficou preso? 

a) 27 anos 

b) 34 anos  

c) 33 anos  

d) 26 anos 

 
Realidade Brasileira: O Mito da Democracia Racial e Ações Afirmativas 

 
O Mito da Democracia Racial   

 

No Brasil, a estratégia de dominação racial adotada foi a de 

superioridade racial  de cunho ideológico, amparado pela ideia de democracia 

racial.  

De acordo com o mito da democracia racial, as relações raciais no Brasil 

sempre foram amistosas e cordiais. Esse fato estaria comprovado na elevada 

mestiçagem do nosso país, em razão de uma predisposição/ vontade do 

colonizador português em manter relações sexuais com outros grupos raciais. 

No Brasil, todavia a formação da identidade nacional teve como um de 

seus componentes o mito da democracia racial, isto é, a ideia de mestiçagem 

como um lugar de convergência entre os muitos povos que aportaram aqui e da 

convivência harmônica entre negros, indígenas escravizados e brancos, 

entretanto ao longo dos anos essa ideia de democracia racial foi questionada.  

Essa mentalidade que no Brasil existia uma democracia racial ou 

convivência harmônica entre os povos era eficiente para desarticular a 

população negra de modo que não retaliasse seus ex-senhores e não exigisse 

deles ou do Estado brasileiro reparação pelos danos sofridos ou política 

reparatória. 

Disponível em:https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/diversidade-cultural-no-brasil.htm. Acessado em 11/12/20 
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Para melhor compreender a questão 5 

Livro: História e Cultura Afro-brasileira e Indígenas págs.11 a 13 

Questão 05.  

De acordo com o texto, marque a alternativa que define o que é o Mito 

da Democracia Racial no Brasil. 

a) Ideia de superioridade entre os povos indígenas e negros, em detrimento da 

condição da população branca.  

b) Estratégia de dominação racial, baseada na superioridade racial e de cunho 

ideológico, ideia de convergência entre os povos e de convivência harmônica.  

c) Ideia que havia racismo no Brasil, entretanto brancos, índios e negros   viviam em 

condição de igualdade.  

d) Ideia de convergência entre os povos e de convivência harmônica, onde não havia 

hierarquização entre brancos, índios e negros. 

Ações Afirmativas 

Ações afirmativas são políticas públicas focalizadas que buscam diminuir a 

desigualdade política, social e econômica entre grupos de uma sociedade. Esse tipo de 

ação faz-se necessário quando a assimetria de oportunidade entre grupos sociais 

derivam de suas características culturais, fenótipos, biológicas ou de injustiças históricas 

comum em sociedades que sofreram processos de colonização escravocrata, 

segregação racial, guerras civis. 

A ideia básica das ações afirmativas é promover a igualdade de acesso a 

oportunidades a grupos que historicamente são excluídos.  

As ações afirmativas não se trata de concessão de benefícios ou privilégios, mas 

de efetividade de direitos assegurados pela Constituição Federal. Dentre as ações 

afirmativas no Brasil para a população negra, podemos citar: O Estatuto da Igualdade 

Racial, A Lei de Cotas no Ensino Superior, As Leis 10.639/03 e 11.645/08 que institui a 

obrigatoriedade do Ensino da história e cultura afro brasileira e indígena; A Lei 12.990 

que institui reservas de 20%de vagas no serviço público federal   

Disponível em:https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/diversidade-cultural-no-brasil.htm. Acessado em 13/12/20 
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Questão 06. 

De acordo com o texto, marque a alternativa que define a ideia central das ações 

afirmativas no Brasil. 

a) Provar que no Brasil não existe racismo e que os negros e brancos tem os mesmos 

direitos e condição de vida.  

b) Promover a igualdade de acesso e oportunidades a grupos que historicamente são 

excluídos.  

c) Que todos tenham acesso as universidades públicas, sem promover maiores 

debates. 

d) Promover benefícios para uma parcela da população que historicamente teve 

privilégios. 

 

Questão 07. 

Com base no texto acima, considere as afirmações abaixo e assinale apenas a 

alternativa correta. 

I. Ações afirmativas são políticas especificas para uma parcela da população 

historicamente excluída. 

II. Existem ações afirmativas para o negro brasileiro desde quando ocorreu a abolição 

da escravatura.  

III. As políticas de ações são utilizadas em sociedades que sofreram processos de 

colonização escravocrata, segregação racial e guerras civis. 

IV. As políticas de ações afirmativas são direitos assegurados pela Constituição 

Federal.  

a) I, II e III                     b) II, III e IV               c) I, e II          d) I, III e IV 
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ATIVIDADE REMOTA - Nº 01 

EDUCAÇÃO FÍSICA - 9º ANO 

 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

Unidades temáticas: Ginásticas e Lutas 

Objetos do conhecimento: 

Ginástica de Conscientização Corporal e de 

Condicionamento Físico: Diferenças e Semelhanças.  

Lutas do mundo/Lutas de matriz indígena e africana 

Habilidades que iremos 

trabalhar: 

EF89EF11 

Identificar as diferenças e semelhanças entre a ginástica 

de conscientização corporal e as de condicionamento 

físico e discutir como a prática de cada uma dessas 

manifestações pode contribuir para a melhoria das 

condições de vida, saúde, bem- 

estar e cuidado consigo mesmo. 

 

EF89EF18 

Discutir as transformações históricas, o processo de 

esportivização e a midiatização de uma 

ou mais lutas, valorizando e respeitando as culturas de 

origem. 

Link de vídeos sobre o 

tema: 

https://youtu.be/uPpboQGol18 

https://youtu.be/tcAbxugCrZQ 

 

LUTAS DO MUNDO: OS ESPORTES DE COMBATE E AS ARTES MARCIAIS 

 

O que é luta? 

O que diferencia a briga? 

As lutas são caracterizadas pelo uso de técnicas de agarramento, derrubadas e golpes 

que podem ser realizadas por dois ou mais competidores. Existem diferentes estilos de 

lutas e elas podem variar conforme as regras. 

Já a briga é um confronto entre duas ou mais pessoas, grupos de indivíduos, 

corporações ou outra classe de entidades. Podem ser físicas, verbais ou mesmo 

simbólicas, a depender do caso.  
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Tanto na luta quanto na briga ocorrem ações agressivas, porém nas brigas não há regras 

nem limites para a intensidade da agressividade. Além disso, prevalecem a raiva e o 

desrespeito ao oponente. No caso da lutas, apesar da agressividade implícita, o contato 

físico se dá  entre duas ou mais pessoas que se enfrentam em uma constante troca de 

ações ofensivas e/ou defensivas, as quais são regidas por regras (GOMES, 2010) , 

técnicas e estratégias de desequilíbrio, imobilização ou exclusão de um determinado 

espaço. Caracterizam -se por uma regulamentação específica a fim de punir atitudes de 

violência e lealdade. (BRASIL, 1998).  

Já as Artes marciais podem ser definidas através da palavra “marcial” que é oriunda do 

Deus da guerra, Marte, portanto, “arte marcial” possui o sentido de “arte da guerra”. 

Sendo assim, são consideradas artes marciais aquelas modalidades cuja criação tem 

uma finalidade bélica. Naturalmente, com a criação das armas de fogo, o uso de sistemas 

de luta corporal na guerra foi se tornando cada vez mais obsoleto, porém, estas 

modalidades ainda são chamadas de artes marciais. 

Apresentamos aqui dois exemplos de lutas e arte marcial : 

 

O Jiu-jitsu é um esporte que surgiu no Brasil no ano 

de 1915, por meio do mestre Carlos Gracie e do 

irmão Hélio Gracie. A história do início dessa arte 

marcial no mundo é incerta, porém há indícios de 

origem em países como Japão e índia. 

A palavra Jiu-jitsu quer dizer flexibilidade ou 

suavidade “ju” e "jutsu" significa técnica ou arte.  

No Jiu Jitsu usa-se a força e o peso do adversário 

contra ele, sendo permitido, inclusive, lançar o adversário em queda. São utilizados 

golpes traumáticos e de defesa pessoal (saídas de gravata, contra-golpes, esquivas). 

Porém, a principal característica da modalidade são os golpes que buscam imobilizar e 

neutralizar o adversário, através de golpes de articulação, como estrangulamentos e 

torções das articulações, como braço, tornozelo, etc. É permitido o uso dessas técnicas 

de luta de chão, com ambos deitados. 

 

A capoeira é um tipo de luta que teve origem no Brasil 

a partir do século XVI. De grande expressividade para a 

cultura brasileira, tem como principais características a 

defesa pessoal, além de movimentos corporais bem 

ágeis. Nesse esporte, os praticantes exercitam bastante 

os pés e a cabeça. 

Um importante atributo da capoeira para as outras artes marciais consiste na sua 

musicalidade. Além de aprender a lutar e jogar, os participantes tocam instrumentos de 

origem afro-brasileira como o atabaque, o berimbau e o agogô, além de cantar músicas 

típicas. Para ser um capoeirista completo, o praticante deve lutar de acordo com a 

musicalidade da luta. Atualmente, fala-se em “jogo de capoeira” ou em “roda de 
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capoeira”, pois normalmente os movimentos são apenas simulações de ataque, defesa 

e esquiva entre dois capoeiristas. O objetivo do jogo é demonstrar superioridade em 

quesitos como a força, a habilidade, a autoconfiança e, sobretudo, através do gingado. 

As artes marciais exigem dos seus praticantes muita disciplina, e com isso, é indicada 

para pessoas que possuem uma má conduta, para pessoas tímidas, devido ao seu poder 

de integração, para pessoas com falta de concentração, devido à sua necessidade de 

agilidade, e para pessoas agressivas, devido a sua canalização de energia física e 

mental, enfim, qualquer tipo de pessoa, género ou idade, contribuindo positivamente não 

somente para o físico, mas também para a mente e o espírito. 

 

Ginástica de Conscientização Corporal e de Condicionamento 

Físico: Diferenças e Semelhanças 

 

As ginásticas de conscientização corporal estão centradas no 

conhecimento do próprio corpo e do seu estado, já as de 

condicionamento físico estão focadas na repetição mecânica de 

exercícios, sem uma proposta de reflexão sobre o que acontece 

com o corpo e os sentidos. 

O homem moderno é caracterizado por uma vida carregada de 

intensos afazeres, que os impede de tomar um tempo para si 

mesmo. Somam-se a isso, doenças e transtornos que podem surgir como 

consequências desse estilo de vida agitado, como estresse intenso, transtorno de 

pânico, enxaqueca, asma, depressão, entre outros. Nesse sentido, a promessa de um 

tipo de atividade física que trabalhasse tanto o corpo como a mente se mostrou perfeita 

para que esse homem pudesse praticar atividade física cuidando do seu corpo e da sua 

cabeça. Meditação, ioga, tai-chi-chuan, pilates, a massagem, a automassagem e a 

antiginástica são exemplos dessas atividades.   

As ginásticas de conscientização ou práticas corporais  alternativas têm origens 

diferentes, em especial o Oriente próximo e distante: Índia, China e Japão são alguns 

dos países que desenvolveram essas técnicas que utilizamos hoje. Todas as práticas 

corporais alternativas apresentam um ponto em comum: o controle da respiração. 

Entende-se que é por meio do controle respiratório que o homem é capaz de atingir os 

estados meditativos de consciência corporal.   

As  ginásticas de condicionamento físico são praticadas em academias ou na forma de 

atividade física livre, respeitando uma frequência, intensidade e duração adequadas. 

Englobam todas as modalidades que têm por objetivo a aquisição ou a manutenção da 

aptidão física do indivíduo normal e/ou atleta. O incentivo a prática de atividade física 

tem acontecido através de todos os meios de comunicação, mas, ainda assim cada vez 

mais a população apresenta problemas relacionados com a falta de exercícios, a 

desculpa mais frequente é a falta de tempo ou falta de condições para prática que é 

agravada pela economia de movimentos em nossa rotina, como a comodidades do 

controle remoto, telefone celular, elevadores e escadas rolantes sem falar nas horas 
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diárias dedicadas a televisão ou ao computador e infelizmente 

parece ser um fenômeno de dimensões mundiais, pois uma das 

doenças associadas à falta de exercícios como a obesidade tem 

ocorrido em quase todo planeta. Para ressaltar o papel da atividade 

física basta comparar uma pessoa ativa fisicamente de 60 anos com 

um inativo de mesma idade, quando comparados a diferença são 

grandes, mas o que reflete em termos de qualidade de vida é que o 

ativo provavelmente terá maior facilidade de se movimentar, maior 

força muscular, flexibilidade e condicionamento tão importantes em sua vida diária. 

Fonte: https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/educacao-fisica/luta 

 

ATIVIDADE 

RESPONDA EM SEU CADERNO 

 

1) Qual a diferença entre briga, luta e artes marciais? 

2) Quais as características  do Jiu jitsu e da capoeira? Você consegue estabelecer alguma 

semelhança entre essas duas manifestações corporais?  

3) O que você entendeu sobre ginásticas de conscientização corporal? Explique apresentando 

a importância desse tipo de atividade.  

4) Quais as características e importância da ginástica de condicionamento físico para a saúde e 

a qualidade de vida das pessoas?    

5) Para quem usa as lutas e as artes marciais como uma prática de atividade física, em quais 

tipos, essas atividades poderiam ser classificadas se fossem ginástica? Explique.  

 

Fontes de pesquisa:  

https://conceito.de/briga 

https://siteantigo.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/idiomas/diferencas-entre-luta-

artemarcial-e-modalidade-de-combate/63045 

https://www.infoescola.com/artes-marciais/jiu-jitsu/ 

https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/educacao-fisica/jiujitsu 

https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/educacao-fisica/capoeira 

https://www.infoescola.com/artes-marciais/capoeira 

https://combate-total.jimdofree.com/curiosidades/principios-das-artes-marciais/ 

https://brasilescola.uol.com.br/educacao-fisica/praticas-corporais-alternativas-trabalhando-
corpo-.htm acesso em 27/04/2018 

https://www.santos.sp.gov.br/?q=file/42954 

  

https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/educacao-fisica/luta
https://conceito.de/briga
https://siteantigo.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/idiomas/diferencas-entre-luta-artemarcial-e-modalidade-de-combate/63045
https://siteantigo.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/idiomas/diferencas-entre-luta-artemarcial-e-modalidade-de-combate/63045
https://www.infoescola.com/artes-marciais/jiu-jitsu/
https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/educacao-fisica/jiujitsu
https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/educacao-fisica/capoeira
https://www.infoescola.com/artes-marciais/capoeira
https://combate-total.jimdofree.com/curiosidades/principios-das-artes-marciais/
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ATIVIDADE DE SOCIOLOGIA PARA CADERNO PEDAGÓGICO SEMED     

COORDENADORA: MARIA DAS GRAÇAS SILVA CHAVES 

PROFESSORES: LEILA ARAÚJO PEREIRA 

 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 

TEMA: IDENTIDADE 

Conteúdo da 
atividade: 

MEIOS DE COMUNICAÇÃO 

Habilidades que 
vamos trabalhar: 

[EM13CHS501] Analisar os fundamentos da ética em 
diferentes culturas, tempos e espaços, identificando 
processos que contribuem para a formação de sujeitos éticos 
que valorizem a liberdade, a cooperação, a autonomia, o 
empreendedorismo, a convivência democrática e a 
solidariedade. 

[EM13CHS502] Analisar situações da vida cotidiana, estilos 
de vida, valores, condutas etc., desnaturalizando e 
problematizando formas de desigualdade, preconceito, 
intolerância e discriminação, e identificar ações que 
promovam os Direitos Humanos, a solidariedade e o respeito 
às diferenças e às liberdades individuais. 

 

Adicionar texto padrão para os estudantes: 
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                        Disponível em: http://tv-video-edc.blogspot.com. Acesso em: 30 maio 2010. (Foto: 

reprodução) 

 

1. A charge revela uma crítica aos meios de comunicação, em especial à internet, porque 

a) questiona a integração das pessoas nas redes virtuais de relacionamento. 

b) considera as relações sociais como menos importantes que as virtuais. 

c) enaltece a pretensão do homem de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. 

d) descreve com precisão as sociedades humanas no mundo globalizado. 

2. Nesse tipo de democracia o povo participa diretamente, propondo, aprovando ou autorizando 

a elaboração de uma lei ou a tomada de uma decisão relevante pelo Estado. A atuação do povo 

não é exclusiva, pois age em conjunto com os representantes eleitos, que vão discutir, elaborar 

ou aprovar a lei. O texto faz referência a: 

a) Democracia Direta. 

b) Democracia Representativa.  

c) Democracia Semidireta.  

d) Democracia Moderna 
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3. Observe a charge:

 

De acordo com a tirinha podemos identificar que está acontecendo: 

a) Preconceito e Discriminação 

b) Racismo e Preconceito 

c) Igualdade e Cidadania 

d) Bullying e Cyberbullyng 

4. O que é Democracia? 

a) O poder nas mãos do povo 

b) O poder nas mãos dos políticos 

c) O Poder nas mãos dos ricos 

d) O poder com os menos favorecidos 

5. O surgimento da internet como novo meio de comunicação gerou um conflito acerca do 

aparecimento de novos padrões de interação social, criando uma nova forma de cultura 

contemporânea surgida junto com o desenvolvimento das tecnologias digitais. Essa cultura é 

chamada de: 

a) Cultura Etnocêntrica 

b) Cultura das Redes Sociais 

c) Cultura do Orkut 

d) Cibercultura 
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ESCOLA: 

DATA: 

NOME: 

PROFESSOR(A): 

TURMA:                            

 
GABARITO 

Nº 1 – 9º ANO 
 

INSTRUÇÕES GERAIS: 

1. Preencha o cabeçalho completo corretamente antes de começar a 
responder as questões. 

2. Você deverá entregar essa folha de resposta quando for pegar o 
próximo caderno. 

3. Seu caderno contém 10 disciplinas. Confira! 

4. Você irá usar este caderno de acordo com as orientações de sua 
escola. 

5. Ao fazer as questões, leia cada questão atentamente. 

6. Registre suas respostas com caneta de tinta azul ou preta no 
gabarito com um “X”, não utilize pontos, traços ou qualquer outro 
sinal diferente. 

7. Marcação dupla, a lápis ou ilegível poderá mostrar que você teve 
dúvidas, então, tente tirar todas as suas dúvidas antes de marcar 
no gabarito. 

8. Evite rasura para não prejudicar seu desempenho. 

9. Lembre-se que os piores inimigos de um bom estudo são a pressa 
e a falta de atenção. 

 

Bons estudos! 
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ATIVIDADE REMOTA 

Nº 1 – 9º ANO 
GABARITO: 

 

  

 DISCIPLINAS PORTUGUÊS  MATEMÁTICA  CIÊNCIAS 

QUESTÕES 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

ALTERNATIVAS 

A A A A A A A A A A A A A A A 

B B B B B B B B B B B B B B B 

C C C C C C C C C C C C C C C 

D D D D D D D D D D D D D D D 

 

 

  

 DISCIPLINAS HISTÓRIA  GEOGRAFIA  INGLÊS 

QUESTÕES 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

ALTERNATIVAS 

A A A A A A A A A A A A A A A 

B B B B B B B B B B B B B B B 

C C C C C C C C C C C C C C C 

D D D D D D D D D D D D D D D 

 

 

    

 DISCIPLINAS CULTURA  ARTES  FILOSOFIA 

QUESTÕES 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

ALTERNATIVAS 

A A A A A A A A A A A A A A A A A 

B B B B B B B B B B B B B B B B B 

C C C C C C C C C C C C C C C C C 

D D D D D D D D D D D D D D D D D 

   

 


