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Unidade

1

Área de Linguagem

1. Gênero textual Infográfico- LÍNGUA PORTUGUESA
Vamos recordar!!!
O infográfico é um gênero textual que transmite a informação com o uso de imagens e
ilustrações explicativas sobre determinado tema. Podendo utilizar vários elementos
infográficos como: textos, números, legendas, mapas, tabelas, fotografias, ícones,
ilustrações, entre outros. É importante ter cuidado para não perder o foco do tema e das
informações que quer transmitir, pois o objetivo é auxiliar na leitura e reflexão crítica do
seu leitor.

Atividades - Faça uma leitura atenta das informações apresentadas no texto a seguir.
Desafios - Língua Portuguesa
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Disponível em: <https://www.jornalgrandebahia.com.br/2020/03/sesab-informa-que-registrou-93-notificacoes-desuspeita-clinica-de-infeccao-pelo-covid-19/ >. Acesso em: 15 maio 2020.

1.

Após a leitura do texto acima, responda:

a) Como se chama o gênero textual utilizado acima?
b) Para qual finalidade é utilizado este tipo de gênero textual?
c) Em quais meios de comunicação podem ser encontrados estes textos?
d) Observe e responda qual é a informação principal que o texto apresenta?
e) Quais são as informações secundárias trazidas no texto?
2.

Com base no infográfico acima, responda:
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a) As informações presentes no infográfico foram divulgadas por quem?
b) Quais são as mensagens trazidas para o leitor?
3 - Sobre o infográfico, assinale V para verdadeito ou F para falso:
( ) Os infográficos são focados em um tema. Todas as informações e imagens são selecionados
para ressaltar esse foco, no caso desse, em estudo, a temática central é o Covid-19, um novo
Coronavirus.
( ) Infográficos geralmente incluem gráficos, tabelas e imagens. Esses itens oferecem
representações visuais da informação que está sendo compartilhada e ajuda a quebrar o conteúdo,
tornando-o mais fácil de compreender. No infográfico acima, por exemplo, os ícones utilizados
são pouco populares, dificultando o entendimento do assunto por parte de muitos leitores.
( ) Podemos dizer que o infográfico apresenta de maneira clara o tema principal: Covid-19,
informações secundárias: formas de transmissão, sintomas, prevenção e grupos de risco.
4 - Observe os passos a seguir para você criar seu infográfico.

Disponível em: <http://www.sosprofessor.com.br/blog/infograficos-na-sala-de-aula/>. Acesso em: 15 maio 2020.

Nossa sugestão para seu infográfico será trazer informações sobre o Coronavirus no Estado de
Mato Grosso e também da sua cidade.
- Busque sites confiáveis para levantar informações: quantidade de casos, quais foram as cidades
com maior número de casos, quais foram as pessoas mais atingidas, quais são os cuidados para
evitar o contágio, trazendo também informações específicas da cidade onde você mora.
- Faça um planejamento de como irá trazer as informações: gráficos, imagens, mapas.
Para criar seu infográfico você pode utilizar uma ferramenta online como o canva, após criar seu
infográfico você irá salvar e então poderá compartilhar com seus colegas e professores.
https://www.canva.com/pt_br/criar/infografico/
- Caso você não tenha acesso à internet, poderá mostrar sua criatividade utilizando desenhos,
criando seus próprios modelos de gráficos, utilizando colagens, pois o mais importante é
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desenvolver sua criatividade e ampliar seu conhecimento pesquisando sobre o tema, tendo o
cuidado para utilizar informações de fontes que tenham credibilidade.
Vamos lá!! Lembre-se que você é o protagonista da sua história!! Bom trabalho e até breve!

2. Leitura e compreensão de textos - LÍNGUA INGLESA
Abaixo temos um breve texto em inglês para praticar as habilidades de leitura e compreensão.
Fique à vontade para consultar o dicionário, porém procure descobrir inicialmente o significado
das palavras com a ajuda do vocabulário e buscando as palavras que se parecem com a
correspondente em português!
Pode parecer difícil a princípio, porém você vai ver que é possível. Para compreender melhor o
texto apresentado, observe as palavras que você já conhece, aquelas que se parecem com a nossa
língua (cuidado com os falsos cognatos), o contexto do diálogo, se há imagens, o formato do texto,
marcas tipográficas, etc. É importante prestar atenção a qualquer coisa que possa te ajudar a
entender o texto antes de recorrer ao dicionário.

Coronavirus: Trial begins to see if dogs can 'sniff out' virus

Disponível em: <https://www.bbc.com/news/uk52686660>. Acesso em: 17 maio 2020.

Disponível em: <https://www.bbc.com/news/uk52686660?intlink_from_url=&>. Acesso em 17 maio
2020.

The dogs are trained to detect odours of certain cancers, malaria and Parkinson's disease by the
charity Medical Detection Dogs.
The experiment will explore if the "Covid dogs" - made up of Labradors and cocker spaniels - can
spot the virus in humans from odour samples before symptoms appear.
It will establish if so-called bio-detection dogs, which could each screen up to 250 people per
hour, could be used as a new early warning measure to detect Covid-19 in the future.
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Samples of breath and body odour could come from a number of sources, including used face
masks.
Six dogs - Norman, Digby, Storm, Star, Jasper and Asher - will then go through training to identify
the virus from the samples.
(Texto adaptado) Disponível em: <https://www.bbc.com/news/uk-52686660?intlink_from_url=&>. Acesso
em 17 maio 2020.

Vocabulário
trial = experimento
sniff out = farejar
samples of breath = amostras de hálito
sources = fontes
identify = identificar
Desafios - Língua Inglesa
1) Traduza o título do texto.
2) Complete em português as sentenças abaixo, buscando informações no texto:

a) Cachorros estão sendo utilizados para ____________________________________.
b) Estes cães treinados já são
_______________________________ .

capazes

de

identificar

doenças

como

c) Os chamados “covid dogs” pertencem às raças _______________________________
.
d) O número de pessoas que podem ser inspecionadas por hora é de
___________________.
e) Além de usar o hálito e o odor corporal como fontes, as ______________________
também podem ser utilizadas.
f) A quantidade de cachorros treinados é de ____________ cães e seus nomes são
__________________________________ .

3) Assista aos vídeos:
Título: Cães farejadores podem ajudar a detectar covid-19
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Canal: DW Brasil
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=OW6o8gBbz4I>. Acesso em 10 maio
2020.
Título: Dicas para ler textos em inglês
Canal: William Rossi
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=uw-lldW1csc>. Acesso em 10 maio 2020.

3. Los países que hablan español - LÍNGUA ESPANHOLA
Nesta aula você conhecerá os países que utilizam o espanhol como idioma oficial e poderá
aprender sobre a cultura e outras características marcantes de alguns deles. Aproveite a aula de
hoje para descobrir qual dos países abaixo faz divisa com o Mato Grosso. Boa aula!

1- Los países que hablan español

2- Paraguay, un país bilingüe

Paraguay ha querido asegurarse de preservar su cultura ancestral. El país contempla como idiomas
oficiales el castellano y el guaraní, la lengua indígena local, por lo que no es extraño escuchar a
sus habitantes cambiar de un idioma a otro con total fluidez.
Disponível em: <https://www.civitatis.com/blog/10-datos-curiosos-latinoamerica>. Acesso em: 15 mai. 2020.

3- Colombia, el país del café
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El café colombiano es reconocido mundialmente, pero no solo por su calidad, sino también por
sus extensas plantaciones repartidas por todo el país. ¿Sabíais que Colombia es el segundo
productor mundial de café?
Disponível em: <https://www.civitatis.com/blog/10-datos-curiosos-latinoamerica>. Acesso em: 15 mai. 2020.

4- Ecuador, donde la naturaleza se defiende en los tribunales
¿Sabíais que en Ecuador la naturaleza es considerada como un sujeto con derechos
constitucionales? Gracias a esta medida, el país presume de tener algunos de los espacios naturales
mejor conservados del mundo.
Disponível em: <https://www.civitatis.com/blog/10-datos-curiosos-latinoamerica>. Acesso em: 15 mai. 2020.

5- La gastronomía mexicana, Patrimonio de la Humanidad
Todos conocemos y amamos los tacos, pero la cocina mexicana va mucho más allá de este
delicioso plato característico de los puestos callejeros. Además de ser una delicia, la gastronomía
mexicana se ganó en 2010 el título de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.
Disponível em: <https://www.civitatis.com/blog/10-datos-curiosos-latinoamerica>. Acesso em: 15 mai. 2020.

6- En Honduras llueven peces
Sí, habéis leído bien, llueven peces. En Yoro, una pequeña ciudad al norte de Honduras, se
produce un extraño fenómeno por el cual, al menos una vez al año durante la transición de la
primavera al verano, las calles se inundan de pequeños peces plateados “caídos del cielo”.
Disponível em: <https://www.civitatis.com/blog/10-datos-curiosos-latinoamerica>. Acesso em: 15 mai. 2020.

Desafios - Língua Inglesa
1) O que proporcionou ao Equador o título de país com espaços naturais mais bem
conservados do mundo?
a)
b)
c)
d)

Participação em fóruns mundiais sobre ecologia.
Implantação de medidas contra desmatamento.
Atribuição de direitos constitucionais à natureza.
Aplicação de multas para os crimes ambientais.

2) Que países citados nos textos se destacam por sua gastronomia e/ou produção agrícola?
__________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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3) Sobre o idioma guarani julgue as afirmativas:
I - é uma língua indígena.
II - é um idioma oficial.
III – teve origem na idade média.

Estão corretas:
a) I, II e III.
b) II e III.
c) I e III.
d) I e II.

4) Que fato curioso sobre Honduras é narrado no texto? (responda em português)
__________________________________________________________________________
______________________________________________________________________

5) Observe o mapa e assinale o país que faz divisa com o Mato Groso.

Adaptado de: <https://www.carolinamichaelisespanhol.blogspot.com.br>. Acesso em: 15 mai. 2020.

4. Dança: um pouco de sua história - ARTE
Dançar, dançar, dançar...basta querer, é só começar!
Dançar é definido como uma manifestação instintiva do ser humano.
Considerada a mais antiga das artes, a dança é também a única que dispensa materiais e
ferramentas. Ela só depende do corpo e da vitalidade humana para cumprir a sua função enquanto
instrumento de afirmação dos sentimentos e experiências subjetivas do homem.
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Dança, em sentido geral, é a arte de mover o corpo segundo uma certa relação entre tempo
e espaço, estabelecida graças a um ritmo e a uma composição coreográfica.
Na pré-história dançava-se pela vida, pela sobrevivência, o homem evoluiu e a dança
obteve características sagradas, os gestos eram místicos e acompanhavam rituais.
Segundo algumas correntes da antropologia, as primeiras danças humanas eram
individuais e relacionavam-se com a conquista amorosa. As danças coletivas também aparecem
na origem da civilização, e a sua função associava-se a adoração das forças superiores ou dos
espíritos para obter êxito em expedições guerreiras ou de caça, ou ainda para solicitar bom tempo
e chuva.
O desenvolvimento da sensibilidade artística determinou a configuração da dança como
manifestação estética.
Na Grécia, a dança ajudava nas lutas e na conquista da perfeição do corpo, já na Idade
Média se tornou profana, ressurgindo no Renascimento, a dança teatral, assim a valsa, e com ela
iniciou-se a passagem da dança em grupo ao baile de pares.
Contudo, a configuração de um gênero de dança circunscrito ao âmbito teatral determinou
o estabelecimento de uma disciplina artística que, em primeira instância, ocasionou o
desenvolvimento do ballet e, mais tarde, criou um universo dentro do qual se desenvolveram
gêneros como os executados no music – hall, como o sapateado e o swing.

Dança contemporânea
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A arte contemporânea é complicada de se compreender. Por quê? É algo que não é
previsível, é o novo, é a ruptura com aquilo que conhecemos como arte. Na dança, a
contemporaneidade fica mais evidente, pois ela deixa de ter uma estrutura clara, preocupando-se
mais com a transmissão
de conceitos, ideias e
sentimentos do que com
a estética.
A
dança
contemporânea surgiu
na década de 1960, como
uma forma de protesto
ou rompimento com a
cultura clássica. Os
movimentos
rompem
com os movimentos
clássicos
e
os
movimentos da dança
moderna modifica o
espaço, usando não só o
palco como local de
referência.
A dança contemporânea é uma explosão de movimentos e criações, o bailarino escreve no
tempo e no espaço conforme surgem e ressurgem ideias e emoções. Os temas refletem a sociedade
e a cultura nas quais estão inseridos, uma sociedade em mudança, são diversificados, abertos e
pressupõem o diálogo entre o dançarino e o público numa interação entre sujeitos comunicativos.
A dança contemporânea não possui uma técnica única estabelecida, todos os tipos de
pessoas podem praticá-la. O corpo é mais livre, pois é dotado de maior autonomia.
Dessa forma, neste momento de estudo, definiu o sentido da dança e uma breve história de
sua evolução. E ainda, é importante dizer que os diferentes tipos de danças existentes exprimem,
em sua maioria, as características comportamentais e culturais de sua região de origem.
Sugestão de vídeos:
A história da dança
Disponível em:<https://www.youtube.com/watch?v=lWnz-6-oSpQ>. Acesso em: 15 mai. 2020.
Dança contemporânea
Disponível em:< https://www.youtube.com/watch?v=ZiNU2zeULsc>. Acesso em: 15 mai. 2020.
Desafios – Arte
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1 - Dançar é definido como uma manifestação instintiva do ser humano. Considerada a mais antiga

das artes, a dança é também a única que dispensa materiais e ferramentas.
De acordo com texto, para cumprir a função enquanto instrumento de afirmação dos
sentimentos e experiências subjetivas do homem, a dança só depende do:
a) corpo e da vitalidade humana.
b) instrumento e da acústica.
c) corpo e da força da mente.
d) espaço e vitalidade humana.
2 – A dança, em sentido geral, é a arte de _________________________segundo uma certa
relação entre tempo e espaço, estabelecida graças a um ritmo e a uma composição coreográfica.
3 - A dança contemporânea não possui uma técnica única estabelecida, todos os tipos de pessoas
podem praticá-la.
Sendo assim, os movimentos do corpo na dança contemporânea o corpo é:
a) mais livre.
b) bastante preso.
c) sem liberdade.
d) aprisionado.

5. Jogos Indígenas – EDUCAÇÃO FÍSICA
Os índios têm papel muito importante na história do Brasil, e são responsáveis por
transmitir hábitos, costumes e até brincadeiras. Você conhece alguma brincadeira de origem
indígena? Vamos ver!?
1. Cabo de guerra
Brincadeira comum entre as crianças, o
chamado ‘Cabo de Guerra’ é uma
competição indígena muito simples. É
preciso ter apenas uma corda reforçada e um
punhado de crianças ou adultos que forem
participar da brincadeira. Os participantes
devem ser divididos em 2 grupos com o
mesmo número de integrantes, um grupo vai
puxar a corda para um lado e o outro grupo
vai puxar para o lado oposto. Vence o grupo
que puxar mais forte, com isso a corda vem
para o lado campeão.

Disponível em: <https://escolaeducacao.com.br/10brincadeiras-indigenas/>. Acesso em: 14 maio 2020.
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2. Peteca
Essa é uma brincadeira famosa de origem
indígena. Os participantes ficam em círculo
para jogar em grupo ou um de frente para o
outro no caso de apenas dois jogadores. A
peteca deve ser lançada de um participante
para o outro batendo no fundo dela com a
palma da mão, como um jogo de lançar bolas.
Aquele que deixar a peteca cair é eliminado
da brincadeira.

Disponível em: <https://escolaeducacao.com.br/10brincadeiras-indigenas/>. Acesso em: 14 maio 2020.

O cabo de guerra e a peteca são brincadeiras que foram inseridas nos nossos costumes e que
possuem origem indígena. Alguns dos nossos jogos também foram apropriados pela cultura
indígena, como o futebol. Além disso, você sabia que os índios possuem uma competição onde
várias etnias jogam entre si, numa grande olímpiada? Vamos saber como isso funciona.
Jogos dos Povos Indígenas
O critério para a participação nesses jogos é a força cultural das etnias, considerando
tradições, como a língua, a dança, os rituais, os cantos, as pinturas corporais, o artesanato e os
esportes tradicionais. A primeira edição ocorreu em Goiânia, em outubro de 1996, com a presença
de 25 etnias e mais de 400 atletas, e contou com a presença de Pelé, que incluiu o evento no
calendário da Secretaria Nacional do Esporte.
Os organizadores, incentivados pelo então Ministro dos Esportes, Edson Arantes do
Nascimento (Pelé), percorreram algumas aldeias e se reuniram com as lideranças indígenas para
discutir a realização. Grandes dificuldades foram encontradas. Nunca tantas etnias se encontraram
de uma só vez evento de tamanha proporção. Contudo, o sonho dos organizadores, entre eles
Carlos Terena, Articulador Cultural e Desportivo Indígena, se tornou realidade e as modalidades
foram definidas.
Milhares de pessoas prestigiaram o evento. As competições começaram com o futebol de
campo e o voleibol, modalidades disputadas na manhã do dia 17 de outubro, no Estádio Olímpico
Pedro Ludovico e no Clube Ferreira Pacheco. As modalidades tradicionais indígenas foram a
canoagem, realizada no Clube Jaó, o arco e flecha, o arremesso de lança, as demonstrações de
lutas e a corrida de tora. A natação teve que ser disputada em uma piscina olímpica (para medir a
velocidade dos competidores), e não em um rio, como de costume.
Os II Jogos foram realizados na cidade de Guairá, no Paraná, em outubro de 1999, e teve a
participação de 31 etnias e mais de 600 atletas.
Os Jogos Indígenas seguem os princípios das tradições transmitidas oralmente e
atualizadas de geração em geração. Os participantes não têm o objetivo de ganhar. Valorizam,
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sobretudo, a oportunidade de comemorar, sendo que a primeira atividade nos jogos é de caráter
espiritual. Os pajés são os primeiros a entrar na arena para agradecer ao Grande Criador e pedir
forças para afastar qualquer carga negativa.
Todos os participantes ganham troféus e medalhas, não existe pódio e cada equipe
participante tem sua própria forma de festejar o ganhar e o perder nas competições promovidas no
Evento. Busca-se nesta abordagem de evento esportivo indígena, um saber que garante uma
melhor relação entre a participação e a competição esportiva. Um exemplo é a matemática usada
para a contagem de pontos das etnias que participam do arco e flecha cujo alvo é um peixe
desenhado marcado por pontuação, cujo objetivo é garantir numa relação de probabilidade, não
haver empates, ao mesmo tempo em que o indígena que quer acertar o maior número, os quarenta
pontos do olho do peixe, se errar, terá menor pontuação do que outro que busque outras partes do
peixe, com três lances poderá ter pontuação boa.
O futebol é um esporte que tem trazido problemas nos Jogos, sendo avaliado
constantemente pela organização sobre o seu papel no evento, que valoriza mais a
confraternização que a disputa. O futebol tem trazido uma série de consequências, em virtude das
diferenças que a competição esportiva promove entre os participantes, principalmente porque o
futebol é uma prática esportiva presente nas aldeias que estão em maior contato com os não
indígenas, seja no contato direto ou via televisão, sendo uma prática que envolve muito os jovens,
homens e mulheres, cujos valores específicos de sua cultura e identidade étnica ainda não estão
consolidados.
Para saber mais.
Para conhecer as modalidades esportivas dos Jogos Mundiais Indígenas e como elas são
jogadas, acesse esse link: https://www.ebc.com.br/esportes/2015/10/conheca-modalidadesesportivas-dos-jogos-mundiais-indigenas.
Desafios – Educação Física
Após a leitura do material de estudos, responda as atividades sobre o tema.
1. Quais são as modalidades disputadas nos jogos indígenas?
2. Como é analisada a presença do futebol nos jogos indígenas?
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2

Área de Matemática

1- Um passeio pela

GEOMETRIA ESPACIAL
Canção excêntrica
Ando à procura de espaço
para o desenho da vida.
Em números me embaraço
e perco sempre a medida.
Se penso encontrar a saída,
em vez de abrir um compasso,
projeto-me num abraço
e gero uma despedida
Se volto sobre o meu passo,
é já distância perdida.
Meu coração, coisa de aço,
começa a achar um cansaço
esta procura de espaço
para o desenho da vida.
Já por exausta e descrida
não me animo a um breve traço:
——- saudosa do que não faço,
——- do que faço, arrependida.

Disponível
em:
<
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnica
Aula.html?aula=1927>. Acesso em: 14 mai. 2020.

Cecilia Meireles (1901-1964),
Poetisa brasileira
Disponível em: < https://vermelho.org.br/prosapoesia-arte/cecilia-meireles-cancao-excentrica/> .
Acesso em: 14 mai. 2020.

Prezados, começamos uma nova semana e com ela o estudo de um novo capítulo na matemática.
Como na poesia acima de Cecilia Meireles, que faz uso de termos matemáticos para criar um texto
poético, faremos de forma mais aprofundada, também com a participação destes termos da poesia
(espaço, traço-segmento de reta presentes na geometria plana), nossa aprendizagem em
Geometria Espacial, por meio de suas análises, verificação de suas formas, suas extensões e
aplicações. Ótimos estudos.
A Geometria Espacial estuda as figuras geométricas no espaço. Entenda espaço como um lugar
onde podemos encontrar todas as propriedades geométricas em mais de duas dimensões. presente
nas abstrações da Matemática e no nosso mundo cotidiano. Percebemos a sua existência todos os
http://www.aprendizagemconectada.mt.gov.br/

Secretaria Adjunta de Gestão Educacional - SAGE

dias ao olharmos para objetos, estruturas e animais que estão ao nosso redor. Grandes estudiosos
das Ciências Exatas conceberam e formalizaram os estudos relacionados com a Geometria
Espacial. Entre eles, podemos destacar: Pitágoras, Platão, Euclides, Leonardo Fibonacci, Joannes
Kepler, entre outros. (Adaptado)
Disponível em:<https://brasilescola.uol.com.br/matematica/geometria-espacial.htm>. Acesso em: 14 mai. 2020.

1- Tópicos da Geometria de posição
Os conceitos iniciais é o resumo de algumas definições da geometria plana, para que você
possa recordá-los e aplicá-los, sempre que necessário, neste estudo da geometria espacial.
 Por um ponto passam infinitas retas;
 Em uma reta, bem como fora dela, há
Ponto
infinitos pontos.
A tinta deixada pela ponta da
Tipos de retas
caneta sobre uma folha de papel
ou uma estrela no céu são
Coplanares: Duas retas são coplanares se
exemplos da noção de ponto, que não
ambas estão contidas em um mesmo plano.
apresenta dimensão. Os pontos são
Elas podem ser concorrentes ou paralelas.
representados por letras maiúsculas do
Concorrentes: Duas retas coplanares são
alfabeto latino (A, B, …, P…).
concorrentes se têm um único ponto em
comum.
Reta
Um fio esticado ou uma pista de pouso em
um aeroporto vista do céu por um passageiro
de um avião dão exemplos da noção de reta.
Uma reta apresenta uma única dimensão, que
é o comprimento, e é infinita. Representamse as retas por letras minúsculas do alfabeto
latino (a, b, …, r, s…). Quando vários pontos
pertencem a uma mesma reta, eles são
chamados de colineares.

Paralelas:
Duas retas paralelas distintas (para reduzir ao
postulado,
basta
considerar dois pontos
distintos de uma das retas
e um ponto da outra reta).
Retas que não se cruzam.
Perpendiculares:
Quando duas retas
concorrentes formam
ângulos retos (90°) são
chamadas
de

Postulados da reta
São os seguintes:

http://www.aprendizagemconectada.mt.gov.br/
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Plano
Uma mesa ou uma quadra de esportes de um ginásio são exemplos da noção de plano, que
apresenta duas dimensões: o comprimento e a largura, e é infinito.
Os planos são representados por letras minúsculas do alfabeto grego ( α, β,γ, etc.). Quando vários
pontos pertencem a um mesmo plano, eles são chamados de coplanares.
Observação: Os exemplos acima não são pontos nem retas nem planos, apenas os representam.
Postulados do plano



São os seguintes:



Três pontos não colineares (nãoalinhados) determinam um único plano;
Se uma reta apresenta dois pontos
distintos contidos num plano, então está
contida no plano;







Em um plano, bem como fora dele, há
infinitos pontos;
Dois pontos distintos determinam uma
única reta;
Uma reta contida em um plano divide-o
em dois semiplenos;
Dois pontos podem ser coincidentes (um
sobre o outro) e, portanto, não
determinam uma reta;
Por um ponto fora de uma reta existe uma
única paralela à reta dada (Postulado de
Euclides);
Um plano divide o espaço em dois
semiespaços.

Observação:
Duas retas paralelas podem ser coincidentes (uma sobre a outra) e, portanto, não determinam um
plano.

Espaço
É o conjunto de todos os pontos e nele é estudada a geometria espacial.

Sugestões de vídeo:
Título: Geometria: Ponto, Reta, Plano. Disponível
em:<https://www.youtube.com/watch?v=su_A7jgvJr8>. Acesso em: 15 mai. 2020.

Desafios - Matemática

*Deixamos claro que está unidade é uma compilação das ideias de vários autores, não se

tratando, portanto, de uma redação original.
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Soneto a Pitágoras
Um certo tempo aconteceu Pitágoras...
Que foi previsto: Pitta, a pitonisa,
Disse à sua mãe, adiantadamente grávida:
"-Fará fábula pela inteligência,
Tratará aos números com as carícias,
Que eles, gratos, se farão como ciência,
Conhecerá as entranhas sem malícias,
Na geometria verão sua proficiência..."
E assim se deu. Excluiu linhas confusas,
Mostrou a meta numérica, o dualismo,
O ímpar e o par, a abrangência na música,
Ponto, reta, plano, espaço; do abismo
À luz, definiu ser a hipotenusa
A soma que fez fama... seu aforismo.
José Carlos De Gonzalez
Disponível em: <
http://www.studioclio.com.br/atividades/almococlio/evento/28000/pitagoras>. Acesso em: 14 mai.
2020.

Disponível em:<
https://www.somatematica.com.br/poemas/p22.php>.
Acesso em: 14 mai. 2020.

1- Músico, místico, matemático, reformador, visionário, Pitágoras ( 570 a.C – 490 a.C.),
imagem acima, foi pivô de várias revoluções na história da cultura. Como grande filosofo e
matemático trouxe contribuições extraordinárias ao campo das exatas. No soneto acima,
produzido em sua homenagem, é citado em um de seus trechos, tópicos da geometria de
posição. Identifique este trecho e defina os tópicos relacionados.
Observação: Busque essas informações no conteúdo teórico do capitulo da unidade.
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

http://www.aprendizagemconectada.mt.gov.br/

Secretaria Adjunta de Gestão Educacional - SAGE

Amor impossível - retas paralelas
Foi num plano, plano Beta,
Onde a história aconteceu,
O amor entre duas retas
E tudo que se procedeu...
Viviam numa geometria,
Chamada Euclidiana
E mal a reta sabia,
O que isso implicaria ao drama.

Disponível em: <
http://emrfonseca.blogspot.com/2011/05/matematica-doamor-platonico.html>. Acesso em: 14 mai. 2020.

Pois lá no plano estavam,
E seu olhar a fitava,
De todas as retas que a tocavam,
Era a Paralela que ela amava.... ]
Fagner Mera
Disponível em: < https://www.somatematica.com.br/poemas/p84.php>. Acesso em: 14 mai. 2020.

2- No trecho do poema, que relata a história de amor entre duas retas, é citado na terceira
e quarta linha da terceira estrofe que de todas as retas que a tocavam era a paralela
(imagem) que ela amava. Identifique segundo definição teórica presentes na unidade do
capítulo, todos os outros tipos de reta que não eram amadas por essa reta apaixonada.
_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

3- No início desta unidade, Cecilia Meireles utilizando da poesia Canção Excêntrica, ressalta
elementos como espaço e traço (segmentos de uma reta) que são tópicos da geometria de posição,
presentes na Geometria Espacial. Como na poesia, podemos considerar que a geometria está nas
formas, nos contornos, nas estruturas de modo geral, e cercam nosso dia a dia. O ponto, a reta e o
plano são definidos como conceitos primitivos na matemática e se destacam por sua utilização em
várias outras situações.
Nestas condições de interpretação e segundo definição teórica presente na unidade, elenque
e defina quais são os postulados de um plano.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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