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Área de Linguagem

Gênero Meme - Língua Portuguesa

UMA BREVÍSSIMA HISTÓRIA DO MEME
Os memes são tão antigos quanto a humanidade e estão intrinsecamente relacionados com
a evolução cultural. Memes são informações replicantes que, como os vírus, infectam o nosso
pensamento, afetam o nosso comportamento, e se propagam de cérebro em cérebro, formando
nossa cultura. Assim, o meme é o gene cultural que se reproduz.
Qualquer coisa que possa ser aprendida e transmitida enquanto unidade autônoma é um
meme. Por exemplo, ideias, parte de ideias, valores, sons, linguas, palavras, bordões, desenhos,
podem ser memes. As doutrinas e religiões são formadas por memes que perduram por séculos.
Gírias são memes. O modo como nos vestimos são memes.
O termo “meme” foi cunhado por Richard Dawkins em 1976 no seu bestseller “O Gene
Egoísta”, e vem da palavra grega “mimeme” (que significa “algo que é imitado”). O livro
apresenta a idéia do Darwinismo universal em que não apenas as espécies, mas qualquer coisa
evolui baseada em variedade, seleção e hereditariedade. Assim, o meme está para a cultura como o
gene está para genética. Os seres humanos são máquinas genéticas e máquinas meméticas.
Martha Gabriel

Leia o Diálogo a seguir:

No primeiro exemplo a produção de forma negativa associa a imagem do personagem Coringa
(vilão no filme Batman) a uma preconceituosa declaração xenofóbica endereçada ao povo Africano,
colocando o sentido da palavra "ebola" de forma ambígua. A palavra deveria estar coerente ao
contexto de futebol (É bola) e sua grafia diferente da forma intencional que foi grafada (Ébola).
Unificada ela faz referência à epidemia surgida no continente Africano em décadas passadas.
No segundo exemplo, em uma abordagem positiva, o meme de sucesso (viral da internet e utilizado
em alguns outdoors) trata de uma cena dos dançarinos animadores de funerais de gana, convidando
a população que não segue a orientação de ficar em casa a dançar com eles. No sentido ambíguo da
palavra, dançar seria ter o funeral próximo de acontecer por não seguir as orientações de
distanciamento social, permanecendo em casa, indicadas pelas autoridades de saúde.

Desafios - Língua Portuguesa

1- Enumere as descrições, associando-as aos seus respectivos memes, identificando como positivos
e/ou negativos:
(1)
( ) Meme negativo, apresenta conteúdo
preconceituoso e xenofóbico.

(2)

( ) Meme negativo, incentiva ao uso de
álcool.

(3)
( ) Meme positivo, usa o humor para
destacar a importância de seguir orientações
das autoridades de saúde.

(4)

( ) Meme negativo, deprecia uma marca em
relação a outra em decorrência do contexto de
uma pandemia instalada.

(5)
( ) Meme positivo, inverte humoristicamente
a relação entre homem e animal.

(6)
( ) Meme negativo, apresenta mensagem
discriminatória e racista.

2- Leia as informações e marque com V (verdadeira) ou F (Falsa). Com base em seu
conhecimento sobre o gênero meme.
1. A finalidade do gênero meme é:
a Os memes são responsáveis por propagar conteúdos
importantes, que argumentam a favor de ideias diversas,
influenciando sobremaneira os interesses sociais
b Passar uma mensagem de forma crítica e/ou bem
humorada.
c Denunciar desrespeito e irresponsabilidades.
d Apenas fazer sorrir
e Moldar mentalidades e comportamentos de grupos sociais
2. A definição de meme é:
a O meme é gênero textual caracterizado pela associação de
uma imagem e uma frase, que geralmente significam e
ressignificam o contexto social.
b Associação de uma imagem e texto com o intuito de
transmitir uma mensagem rápida, geralmente com um
toque de humor.
c Os memes são construídos por uma imagem já existente,
retirada de fatos do cotidiano, e um texto que também
parte de outro contexto para se configurar em uma
significação final.
d Os memes contribuem não apenas para gerar humor, mas
também para registar o pensamento humano por meio de
críticas sociais.
e Fotografia preconceituosa.
3. As principais características do meme são:
a Qualquer indivíduo com conhecimentos básicos de edição
de imagem digital pode, potencialmente, se apropriar de
uma ideia, modificá-la e compartilhá-la.
b Junção entre uma imagem retirada de determinada cena do
cotidiano e um texto extraído de outro contexto.
c Os memes são um gênero digital rico tanto por sua
composição de fácil entendimento (foto ou outro tipo de
imagem acompanhada de um enunciado escrito), quanto
por sua capacidade de abordagem.
d Recriação desvinculada da realidade.
e

Qualquer imagem engraçada que tenha algum texto por
cima.
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*A proposta de produção do gênero textual fará parte da próxima atividade. Até lá!

Língua Inglesa

Disponível em: <https://image.slidesharecdn.com/thesimpsons-130408221212-phpapp01/95/the-simpsons-3638.jpg?cb=1365459173>. Acesso em 22 abr. 2020.

Observe na imagem a árvore genealógica dos personagens do desenho animado The
Simpsons. Abaixo, temos as palavras utilizadas em inglês para nos referirmos aos membros
de nossa família:
Male
Father
Son
Brother
Grandfather
Grandson
Uncle
Nephew
Cousin
greatgrandfather
Godfather
Stepfather

Female
mother
daughter
sister
grandmother
granddaughter
aunt
niece
cousin
greatgrandmother
godmother
stepmother

father-in-law
brother-in-law
son-in-law
Husband

mother-in-law
sister-in-law
daughter-in-law
wife

Desafios - Língua Inglesa

1. Traduza as palavras em inglês utilizadas para nos referirmos aos parentes.
2. Complete as sentenças abaixo indicando o grau de parentesco entre os personagens,
tomando Bart como referência. Veja os modelos, utilizando o Possessive Case (‘s):
Modelos:
Marge is Bart’s mother.
Herbert is Bart’’s uncle.
1. Maggie is Bart’s ______________ .
2. Ling is Bart’s ______________ .
3. Abraham is Bart’s ______________ .
4. Mona is Bart’s ______________ .
5. Patty is Bart’s ______________ .
6. Lisa is Bart’s ______________ .
7. Selma is Bart’s ______________ .
8. Homer is Bart’s ______________ .
3. A monarquia do Reino Unido (popularmente conhecida como monarquia britânica) é um
sistema de governo no qual um monarca hereditário é o soberano do Reino Unido e dos seus
territórios ultramarinos. Os termos monarca britânico e monarquia britânica podem também
significar coisas diferentes em diferentes contextos além do Reino Unido. O monarca atual é
a rainha Elizabeth II, que reina desde 6 de fevereiro de 1952. A rainha, o atual herdeiro
aparente (o filho mais velho de Elizabeth, Charles, Príncipe de Gales e conhecido como
Duque de Rothesay, na Escócia), o consorte da Rainha (príncipe Philip, Duque de
Edimburgo) e o restante da Família Real encarregam-se de diversas funções públicas, de
acordo com as suas posições.
Disponível
em:
<http://encantosdarealeza.blogspot.com/2011/04/familia-real-inglesa-reunida-para.html>.
Acesso em 02 maio 2020.

Pesquise o significado da palavra “heredograma”. Em seguida, pesquise sobre o casamento
do Príncipe Harry, ocorrido em 2018, e atualize a imagem a seguir.

4. Assista aos vídeos:
Título: Possessive Case – Brasil Escola
Canal: Brasil Escola
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=d7oPlZIZ5xU>. Acesso em 18 abr.
2020.
Título: Caso Possessivo: como usar o apóstrofo S
Canal: Tea with Marina
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=vyiEqhe-Fc4>. Acesso em 18 abr.
2020.
Título: Kids vocabulary – Family – familiy members & tree
Canal: English Singsing
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=FHaObkHEkHQ>. Acesso em 18 abr.
2020.

Língua Espanhola

Nesta aula iremos aprender o vocabulário que utilizamos para as mais variadas profissões. Os
textos irão abordar algumas dessas profissões. Leia com atenção, pesquise e memorize os
nomes que irá aprender, eles serão úteis para o desenvolvimento de suas habilidades em
língua espanhola. Boa aula!

1- Las profesiones

2- Texto 1 Basurero
MOZO/A DE RECOGIDA DE BASURAS-BASURERO/A
Función principal
Eliminar y recoger los residuos de calles, aceras, zonas públicas e industrias y transportarlos
hasta el centro de tratamiento de basuras.
Tareas
- Barrer y limpiar las calles, aceras y otras zonas públicas o industrias a mano o con máquinas
de limpiar.
- Vaciar las papeleras de las zonas públicas.
- Recoger la basura de los contenedores, cargarla al camión y transportarla hasta el lugar de
tratamiento de residuos.
Ocupaciones relacionadas
- 94431016 Barrendero/a
Disponível em: <http://www.navarra.es/appsExt/riiopn/home/profesiones/itinerariosprofesionales/quehacen
.aspx?profn=235>. Acesso em: 28 abr. 2020 (Adaptado)

2- Texto 2 Camarero

Un camarero, mozo, mesero o mesonero es la persona que tiene como oficio atender a
los clientes de un establecimiento de hostelería, banquete o evento,
proporcionándoles alimentos, bebidas y asistencia durante la estancia. Un
camarero suele controlar varias mesas en establecimientos grandes o todas
las mesas si es un lugar pequeño.
En el caso de las mujeres se suele usar mayormente el término mesera, ya
que en este caso el término camarera se reserva a aquellas que prestan
servicio a las habitaciones de los hoteles.
Disponível em: < https://es.wikipedia.org/wiki/Camarero>. Acesso em: 30 abr. 2020. (Adaptado)

Desafios - Língua Espanhola
1) Escreva em espanhol o nome de cada profissional que aparece abaixo.

2) No primeiro texto há uma oferta de emprego para “Mozo/a de recorrida de basura –
basurero/a”. Que profissão é essa? Qual sua importância para a sociedade?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

3) Sobre as funções de um camarero, assinale V ou F
( ) Trabajan en establecimientos de restauración, tales como restaurantes, cafeterías, etc.
( ) Antes de que abra el restaurante tienen que desempeñar varias tareas, como poner las
mesas.
( ) Verifican que haya menús disponibles suficientes, y que cualquier otro equipamiento que
utilicen estén limpios y disponibles.
( ) Mueven mesas para adecuarlas al espacio y ponen manteles, servilletas, cubiertos, vajillas
y adornos de mesa.
( ) Trabajan en la preparación y la cocción de alimentos y comidas para empresas, hoteles,
restaurantes, comedores y hospitales.

Arte Efêmera - Quando o alimento vira arte - Arte

Olá estudante, neste momento iremos falar um pouco da Arte Efêmera, que quer dizer
o mesmo que passageira. E assim, para observar que os alimentos também podem se tornar
objetos de arte.
Alimentação e arte podem relacionar-se de diversas maneiras. Alguns artistas utilizam
alimentos como tema central de suas obras, outros como material, fazendo muitas vezes uma
arte crítica, irônica e bem-humorada.
É o que fez, por exemplo, o artista brasileiro Vik Muniz (1961) na obra retratada
abaixo. Trata-se da representação fotográfica de uma composição inusitada, como a cópia da
Monalisa usando manteiga de amendoim e geleia como matéria prima.

Vik Muniz destaca-se por utilizar materiais inusitados em suas
composições, como açúcar, chocolate, doce de leite e Ketchup. O artista
também produziu uma série de obras com materiais descartados.
Muitos dos trabalhos de Muniz são inspirados em obras primas da
pintura. É o caso, por exemplo, da obra retratada acima.
A inspiração para Double Mona Lisa foi a pintura Monalisa reproduzida ao lado - de Leonardo da Vinci (1503 - 1506), pintor
italiano que se dedicou ao estilo renascentista italiano.

Arte do grotesco
Vejamos o artista italiano Giuseppe Arcimboldo (1527 - 1593), cuja obra se
caracteriza pela representação de corpos e rostos humanos compostos com frutas, gravetos,
flores, legumes e outros elementos da natureza. Arcimboldo foi um dos artistas europeus
responsáveis pelo desenvolvimento do gênero da natureza-morta.
Natureza-morta é um gênero da pintura que se caracteriza pela representação de objetos inanimados,
como frutas, flores, porcelanas, entre outros.

Chamada de grotesco, essa produção de Arcimboldo se caracteriza pela distorção da
realidade por meio da representação da monstruosidade; da mistura de elementos humanos
com outros animais e vegetais; e da predominância de elementos fantasiosos.
As produções desse tipo provocam, em geral, sentimentos como riso, o medo ou a
repulsa. O grotesco esteve presente em momentos da história da arte e surgiu no século XVI,
na Itália. Observe as obras de Arcimboldo a seguir:

As obras acima foram produzidas pelos artistas Vik Muniz e Giuseppe Arcimboldo, e
trata-se de uma Arte Efêmera, que é a arte que dura apenas por um curto período de tempo,
sendo passageira. É uma forma ou estilo de arte, especialmente presente na arte
contemporânea.
Arte efêmera é um conceito curatorial utilizado para denominar instalações,
happenings e performances que não têm pretensão de serem perenes e se opõem às formas

mais tradicionais da arte, como a pintura ou a escultura. Um quadro, por exemplo, permanece
existindo depois de ser pintado.
A arte efêmera nega a ideia de duração e cristalização dos objetos artísticos.
É isso, é importante perceber que dentro do universo da arte há muitas possibilidades,
que você pode ter a liberdade de criação e deixar-se levar sem medo dos resultados. A sua
expressão e vivência valem muito.
Sugestão de vídeo:
Vik Muniz
Disponível em:<https://www.youtube.com/watch?v=geunFuMJ-sE>. Acesso em: 04
mai.2020.
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=LaR6WZVi2jM>. Acesso em: 04 mai.
2020.
Arte efêmera
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=PKfkdh8X8p8&t=160s>. Acesso em:
04 mai. 2020.
Arcimboldo
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=IRAcD505b68>. Acesso em: 04
mai.2020.

Desafios – Arte
1 - Com base na leitura do texto, comente o que é arte efêmera. Descreva uma composição
efêmera que possa produzir. (Faça um projeto).
2 – O artista italiano Giuseppe Arcimboldo (1527 - 1593), possui uma obra que se caracteriza
pela representação de corpos e rostos humanos compostos com frutas, gravetos, flores,
legumes e outros elementos da natureza. Arcimboldo foi um dos artistas europeus
responsáveis pelo desenvolvimento do gênero da natureza-morta.
De acordo com o texto, o trabalho do artista Arcimboldo é retratado pelo gênero da
pintura, a natureza-morta. Diante disso, é um gênero que se caracteriza pela
representação de:
a) objetos inanimados como frutas, flores, porcelanas, entre outros.
b) coisas inanimadas, objetos e paisagens rurais.
c) cenas bucólicas, flores e retratos do artista.
d) autorretratos, frutas e animais de estimação.
3 - Recortem imagens de alimentos em jornais e revistas como legumes, frutas, peixes e
outros. Selecione as imagens mais interessantes e cole-as numa folha de cartolina montando a
figura de uma pessoa, como na obra de Arcimboldo. Dê um título para suas obras.

Atividade física no envelhecimento – Educação Física

Você sabe a importância de praticar atividade física em todas as fases da vida? Em
cada etapa é preciso manter um estilo mais ativo para ter melhor qualidade de vida.
Durante o processo de envelhecimento humano ocorrem modificações em nossa
estrutura corporal, perdas funcionais são constatadas e surgem diversos tipos de doenças.
A soma destes fatores influencia no psicológico de pessoas que antes se locomoviam
com facilidade, realizavam atividades de suas vidas diárias sem auxílio de terceiros e
ausência de dores. Com o avançar da idade e devido ao sedentarismo crônico, perderam suas
capacidades motoras, e com elas a dificuldade de uma vida saudável, livre da depressão e
inabilidade.
Acompanhe no infográfico para saber mais.

FONTES: Disponível em:<https://www.efdeportes.com/efd153/atividade-fisica-no-processo-deenvelhecimento-biologico.htm>. Acesso em: 05 maio 2020.
Disponível em:<https://moodle.ufsc.br/mod/resource/view.php?id=848447>. Acesso em: 22 abr. 2020.

Desafios – Educação Física

Após a leitura do material de estudos, responda as atividades sobre o tema.
1.

Quais são os benefícios da atividade física para o

2.

Quais são os componentes de um programa de

idoso?

exercícios físicos para o idoso?

Unidade

2

Área de Matemática

Plano Cartesiano - Matemática
Esperamos que você, aluno ou aluna, esteja gostando das nossas orientações. Nesta semana
vamos dar continuidade aos conteúdos já trabalhados nas semanas anteriores.

APRENDENDO COM A HISTÓRIA

A ideia de identificar os pontos do plano através de suas distâncias, em relação a retas de
referência, aparece pela primeira vez na obra de Apolônio de Perga, por volta de 300 a 200
a.C., com o estudo das secções cônicas. Seu uso, porém, só se intensifica e se sistematiza
cerca de 1800 anos depois, com as ideias do filósofo e matemático francês René Descartes
(1596 – 1650). Embora Descartes não tenha proposto explicitamente o sistema de
coordenadas retangulares, este é considerado fruto da sistematização de suas ideias pelos
matemáticos que o sucederam. Por isso, o nome “gráfico cartesiano” dado aos gráficos
construídos dessa forma homenageia esse grande filósofo e matemático.
Da mesma maneira que os números reais podem ser representados por pontos na reta, pares
ordenados de números reais podem ser representados em um plano denominado plano
cartesiano.
O Sistema de Coordenadas Cartesianas, mais conhecido como Plano Cartesiano é formado
por dois eixos perpendiculares: um horizontal e outro vertical que se cruzam na origem das
coordenadas. O eixo horizontal é chamado de abscissa (eixo x) e o vertical de ordenada (eixo
y). Os eixos são enumerados compreendendo o conjunto dos números reais. As coordenadas
cartesianas são representadas pelos pares ordenados (x; y). Em razão dessa ordem, devemos
localizar o ponto observando primeiramente o eixo x e posteriormente o eixo y. Qualquer
ponto que não se encontrar sobre os eixos, estará localizado nos quadrantes.
Observe a figura representativa do plano cartesiano.

1º quadrante = x > 0 e y > 0
2º quadrante = x < 0 e y > 0
3º quadrante = x < 0 e y < 0
4º quadrante = x > 0 e y < 0
Observação: sinal de maior ˃ e sinal de menor <.
Localizando pontos no Plano Cartesiano:
A (4; 3) → x = 4 e y = 3
B (1; 2) → x = 1 e y = 2
C (–2; 4) → x = –2 e y = 4
D (–3; –4) → x = –3 e y = –4
E (3; –3) → x = 3 e y = –3

O Plano Cartesiano é muito utilizado na construção de gráficos de funções, onde os valores
relacionados a X constituem o domínio, e os valores de y a imagem da função. A criação do
Sistema de Coordenadas Cartesianas é considerada uma ferramenta muito importante na
Matemática, facilitando a observação do comportamento de funções em alguns pontos
considerados críticos.

Podemos associar o Plano Cartesiano com a latitude e a longitude, temas relacionados aos
estudos geográficos e à criação do atual sistema de posicionamento, o GPS. O Sistema de
Posicionamento Global permite que saibamos nossa localização exata na terra, desde que
tenhamos em mão um receptor de sinais GPS informando a latitude, a longitude e a altitude
com o auxílio de satélites em órbita da Terra. Um exemplo de utilização do GPS são os
aviões, que para não se colidirem são monitorados e informados em qual rota devem seguir
viagem.

Atividade exemplificada
Observe o gráfico seguinte e escreva
quais
coordenadas
cartesianas
representam cada ponto e sua
localização quanto aos quadrantes.

Secretaria Adjunta de Gestão Educacional - SAGE

Sugestões de vídeo:
Plano Cartesiano
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=-4J55d39QOg>. Acesso em: 04 mai. 2020.
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=00jYGdYKFls>. Acesso em: 04 mai.
2020.

Desafios - Matemática

Com a correria do dia a dia muita gente acaba se esquecendo de coisas muito importantes, como
por exemplo, cuidar da saúde. Mas quando um problema aparece e precisa de um médico, nem
sempre é fácil conseguir atendimento público gratuito com rapidez. Por conta disso, e
preocupada com essa pandemia do momento, a dona Helena resolveu contratar um plano de
saúde para a sua mãe; para selecionar o melhor plano ela precisou fazer uma pesquisa
sobre os valores e os custos de serviços similares de dois planos de saúde de sua região.
Após catalogar os dados de várias empresas, dona Helena chegou aos seguintes resultados:
Plano 1 – será cobrada uma taxa de R$ 850,00 por mês. Dando direito a quantas consultas forem
necessárias.
Plano 2 – será cobrado o valor de R$ 250,00 para manutenção, e a cada consulta será cobrado o
valor de R$ 100,00, pago no ato da consulta.
Na análise e solução das questões a seguir, chamaremos de "x" o número de consultas, e "y" o
valor total a ser pago.

a) De acordo com essas informações determine a expressão algébrica correspondente ao
plano 1 e ao plano 2.
b) Complete as tabelas abaixo, utilizando as informações dos planos 1 e 2.

c) Agora utilize as tabelas preenchidas dos planos (1) e (2) e, num mesmo plano cartesiano
(sugestão abaixo), faça os gráficos.
http://www.aprendizagemconectada.mt.gov.br/

Secretaria Adjunta de Gestão Educacional - SAGE

d) Com quantas consultas ao mês o plano 1 e o plano 2 teriam o mesmo valor?
E se a dona Helena utilizar 10 consultas ao mês, qual será o plano mais em conta?

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

