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Área de Linguagem

Insira o Título - Língua Portuguesa

1. Variação linguística – Língua
Portuguesa
Leia o poema “Aula de Português” de Carlos Drummond
de Andrade.

Aula de Português
A linguagem
Na ponta da língua
Tão fácil de falar
E de entender
A linguagem
na superfície estrelada das letras,
sabe lá o que ela quer dizer?
Professor Carlos Góis, ele é quem sabe,
e vai desmatando
o amazonas de minha ignorância,
Figuras de gramática, esquipáticas,
atropelam-me, aturdem-me, sequestram-me
Já esqueci a língua em que comia,
em que pedia para ir lá fora,
em que levava e dava pontapé,
a língua, breve língua entrecortada
do namoro com a prima.
O português são dois: o outro, o mistério.
ANDRADE. C.D. Aula de Português.

Prezado(a) Estudante, pelos versos de
Drummond e pelas palavras na figura acima,
percebemos que a língua é um sistema de teor
abstrato reconhecido por seus falantes em
diferentes situações, estando, assim, a serviço da
interatividade social. Para tanto, há uma espécie de
“acordo de grupo” em relação às palavras e frases
empregadas pelos falantes em contextos
específicos.
Estamos falando em:

Variação linguística
Variação linguística é
o fenômeno pelo qual é
possível compreender que a
língua não é um sistema imutável,
pronto e totalmente acabado. A língua se modifica
de acordo com o contexto histórico, geográfico e
sociocultural em que se materializam os usos

O português são dois: o outro o mistério.
https://www.youtube.com/watch?v=kMZHoLdfLVo

linguísticos efetivos. O conjunto dessas mudanças
constitui a evolução de uma língua, a qual pode
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ocorrer nos diferentes aspectos que a integram (vocabulário, pronúncia, ortografia, sintaxe).

Disponível em: http://profekarina.files.wordpress.com/2012/05/tirinha-lp.jpg

Variedade ou variante linguística corresponde ao uso efetivo da língua por determinada
comunidade de falantes, ligada a fatores socioculturais (escolaridade, profissão, grupo social
etc.), históricos (usos em diferentes épocas), geográficos (português brasileiro, português
europeu, falares regionais etc.) e contextuais (situação de comunicação).

Disponível em: http://www.taquiprati.com.br/images/Norma%20culta%20charge-surfista.jpg.

Ao nos depararmos com pessoas, grupos ou comunidades cuja fala é diferente daquela a
que estamos habituados, é comum questionarmos os motivos dessa diferença.
A língua não é um sistema homogêneo e unitário. Apesar do aspecto de coletividade, não
se pode ignorar a individualidade do falante nas diferentes situações em que o processo
comunicativo ocorre, o que ocasiona uma diversidade linguística.
Há vários fatores relacionados a essa diversidade, como por exemplo, o fator histórico, o
geográfico, o sociocultural e o contextual. Isso se torna claro quando pensamos que pessoas que
moram em diferentes regiões (caracterizando as normas geográficas); pertencem a faixas etárias
diferentes (normas etárias) e/ou grupos sociais diferenciados (normas sociais); têm diferentes
profissões (normas profissionais) e graus de instrução variados (normas escolares), entre outros.
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A diversidade linguística implica uma divisão que permite, ainda, traçar um paralelo
entre a forma que mais se aproxima do que é ensinado na escola – bem aceita pela sociedade em
geral – e a que se distancia desse modelo, mais estigmatizada. Os estudiosos da língua, no
entanto, questionam essa divisão, pois defendem o ponto de vista de que não há uma forma
errada de falar, ressaltando que o importante é adequar a variante ao público, ao ambiente e à
ocasião.
As línguas apresentam, assim, variações sociais, regionais, estilísticas e, por isso, estão
sujeitas a alterações que as modificam ao longo do tempo. Desde que uma língua tenha tradição
escrita, ela possui muitos exemplos de palavras e expressões cuja grafia foi modificada. A
escolha lexical também se modifica, pois a época em que se vive é fator determinante nessa
mudança.

Variação histórica
Um dos fatores que mais atua sobre a língua, no sentido de modificá-la, é o próprio
tempo. Com o passar dos anos, diferenças lexicais são percebidas em qualquer língua – palavras
são acrescentadas, substituídas, desaparecem, passam por processos de redução, amplificação,
entre outros. Os contextos também se modificam, às vezes drasticamente, sendo a tecnologia um
bom exemplo disso. Basta pensar que, três décadas atrás, não existia internet; isso fazia, para
citar apenas um aspecto, que as informações circulassem com velocidade muito reduzida em
relação ao que ocorre hoje. Em contextos alterados pela passagem do tempo, os discursos podem
se tornar mais curtos, mais rápidos, mais objetivos, ou mais longos e menos diretos, de acordo
com a necessidade do momento. Numa era de muita informação, como a que vivemos hoje, é
essencial que a transmissão ocorra de forma rápida e objetiva. Mas nem sempre foi assim.
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“ANTIGAMENTE, AS MOÇAS CHAMAVAM-SE MADEMOISELLES E ERAM TODAS
MIMOSAS E MUITO PRENDADAS. NÃO FAZIAM ANOS: COMPLETAVAM PRIMAVERAS,
EM GERAL DEZOITO. OS JANOTAS, MESMO SENDO RAPAGÕES, FAZIAM-LHES PÉ-DEALFERES, ARRASTANDO A ASA, MAS FICAVAM LONGOS MESES DEBAIXO DO BALAIO.”
Carlos Drummond de Andrade

Variação geográfica
Outra forma de variação, muito comum e facilmente identificável em todas as línguas,
são as variantes regionais. Elas são formadas a partir de fatores históricos, sociais, econômicos e
naturais, os quais interferem e modificam a língua falada nas diversas regiões do país.
Contribuem para a formação dessas variantes o fato de o Brasil ter um território imenso e de ter,
ao longo da sua história colonial e moderna, recebido influência de falantes de muitas línguas,
entre as quais estão as indígenas, as africanas e algumas europeias, como holandês, português,
espanhol, francês, entre outras, que deixaram suas marcas no léxico e no modo de falar de
regiões específicas. Essas variações constituem regionalismos, o que significa que são restritos a
regiões determinadas do país e não alcançam os falantes que vivem fora dessas regiões.
Assim, o modo de falar nos estados do Sul, por exemplo, é facilmente identificável e se
diferencia consideravelmente do que ocorre nos estados do Nordeste e também do Norte. Assim,
também, são possíveis variações regionais dentro de um mesmo estado, com falares típicos do
litoral, outros do interior e do meio rural, que se diferenciam do modo de falar do meio urbano, e
assim por diante.

Disponível em:https://www.chefaobr.com.br/single-post/2019/03/22/Minas-e-seus-Diminutivos
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Variação sociocultural
A variação sociocultural pode estar ligada a fatores como classe socioeconômica, grau de
instrução e de idade do falante. Muitas vezes, esses usos da língua são estigmatizados por
representarem classes socioeconomicamente desfavorecidas, com baixo índice de escolaridade.
Essa postura gera o que se denomina de preconceito linguístico, ou seja, quando um determinado
uso da língua é fator de discriminação. A norma padrão, nesse caso, vira um instrumento de
dominação dos letrados sobre os iletrados, provocando deboche, sarcasmo, intolerância.
O preconceito linguístico decorre da confusão que se faz da língua, como um sistema
variável comum a todos os falantes, quando se compara com a gramática normativa. A gramática
normativa traz padrões constituídos a partir da norma culta, não sendo representativa, portanto,
da totalidade da língua, sendo apenas de uma de suas várias normas. Logo, ela não pode ser a
representação única da identidade linguística de um país.
A diversidade linguística é parte da riqueza cultural de um lugar, pois nela se encontra a
expressão de valores, crenças, ideologias típicos de determinada comunidade. Compreender as
diferentes variedades é adentrar a diversidade cultural dos diversos grupos que constituem o
Brasil, por exemplo. Respeitar os vários falares, portanto, é inibir o preconceito linguístico.
Em um país plurilíngue, como o Brasil, é importante que exista uma padronização, que
serve para a comunicação oficial, para a escola, para os meios de comunicação, não sendo,
portanto, instrumento de discriminação, mas objeto de estudo da cultura letrada para
compreender usos linguísticos específicos de determinadas situações de fala e/ou de escrita.

Disponível em:http://opaquio.blogspot.com/2010/02/fotos-e-imagens-bizarras-placas-malucas.html
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Assista ao vídeo:
AMPLIFICA por Emicida – Preconceito linguístico no dia a dia
https://www.youtube.com/watch?v=QlhsiMWT-eQ

Desafios - Língua Portuguesa
1. Observe o poema “Aula de Português”, de Carlos Drummond de Andrade e responda as
questões:
Aula de Português
A linguagem
na ponta da língua
tão fácil de falar
e de entender.
A linguagem
na superfície estrelada das letras,
sabe lá o que ela quer dizer?
Professor Carlos Góis, ele é quem sabe,
e vai desmatando
o amazonas de minha ignorância.
Figuras de gramática, esquipáticas,
atropelam-me, aturdem-me, sequestram-me.
Já esqueci a língua em que comia,
em que pedia para ir lá fora,
em que levava e dava pontapé,
a língua, breve língua entrecortada
do namoro com a prima.
O português são dois: o outro, o mistério.
ANDRADE. C.D.. Aula de Português
http://www.aprendizagemconectada.mt.gov.br/

a) O poema faz alusão a dois tipos de
“português”. Quais são?
b) Qual é a conexão entre os versos “A
linguagem / na superfície estrelada das letras”
e “Professor Carlos Góis, ele quem sabe?”
c) A qual mistério se refere o último verso do
poema?
d) Assinale a opção correta. Aplicando ao
poema os conceitos estudados, podemos dizer
que:
I. a primeira e a segunda estrofes apresentam,
em oposição, as duas formas da língua:
coloquial e formal.
II. a comparação entre a gramática e a
superfície estrelada das letras é incompatível.
III. a língua esquecida pelo poeta é conhecida
por servir aos propósitos conservadores e
formais de toda língua.
IV. a importância da gramatica escolar reside
no fato de ela nos permitir exprimir nossos
sentimentos mais íntimos e a simplicidade de
nossa visão de mundo.
V. a língua do dicionário, utilizada pelo
professor Carlos Góis, não pode jamais ser
usava para exprimir questões cotidianas e
informais.

2. (Enem/MEC)
S.O.S. Português
Por que pronunciamos muitas palavras de um jeito diferente da escrita? Pode-se refletir
sobre esse aspecto da língua com base em duas perspectivas. Na primeira delas, fala e escrita são
dicotômicas, o que restringe o ensino da língua ao código. Daí vem o entendimento de que a
escrita é mais complexa que a fala, e seu ensino restringe-se ao conhecimento das regras de
gramática, sem a preocupação com situações de uso. Outra abordagem permite encarar as
diferenças como um produto distinto de duas modalidades da língua: a oral e a escrita. A questão
é que nem sempre nos damos conta disso.
(S.O.S. Português. Nova Escola. São Paulo: Abril, Ano XXV, nº 231, abr. 2010 (fragmento
adaptado).

a) O assunto tratado no fragmento é relativo à língua portuguesa e foi publicado em uma revista
destinada a professores. Entre as características próprias desse tipo de texto, identificam-se as
marcas linguísticas próprias de uso. Assinale a opção correta.
I. regional, pela presença do léxico de determinada região do Brasil.
II. literário, pela conformidade com as normas da gramática.
III. técnico, por meio de expressões próprias de textos científicos.
IV. coloquial, por meio do registro de informalidade.
V. oral, por meio do uso de expressões típicas da oralidade.
3. (Enem/MEC)

Não canso de contemplá-la

Essa pequena

Feito avarento, conto os meus minutos

Meu tempo é curto, o tempo dela sobra

Cada segundo que se esvai

Meu cabelo é cinza, o dela é cor de abóbora

Cuidando dela, que anda noutro mundo

Temo que não dure muito a nossa novela,

Ela que esbanja suas horas ao vento, ai

mas

Às vezes ela pinta a boca e sai

Eu sou tão feliz com ela

Fique à vontade, eu digo, take your time

Meu dia voa e ela não acorda

Sinto que ainda vou penar com essa pequena,

Vou até a esquina, ela quer ir para a Flórida

mas

Acho que nem sei direito o que é que ela fala, O blues já valeu a pena
mas
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CHICO
BUARQUE.
www.chicobuarque.com.br

Disponível

em:

a) o texto “Essa pequena” registra a expressão subjetiva do enunciador, trabalhada em uma
linguagem informal, comum na música popular. Observa-se, como marca da variedade coloquial
da linguagem presente no texto, o uso de:
I. palavras emprestadas de língua estrangeira, de uso inusitado do português.
II. expressões populares, que reforçam a proximidade entre o autor e o leitor.
III. palavras polissêmicas, que geram ambiguidade.
IV. formas pronominais em primeira pessoa.
V. repetições sonoras no final do verso.

4. Analise a tirinha e responda as questões 4 e 5 abaixo:

Fonte: https://brainly.com.br/tarefa/9468009

Tendo como foco as produções linguísticas dos dois personagens responda:
a) Quais são as marcas linguísticas que, se comparadas à norma padrão, representam uma
variação?
b) Os dois personagens compartilham a mesma variação?
c) Que tipo de variação linguística seria essa? Justifique.

5. Tendo como ponto de referência a norma-padrão:
a) Reescreva as falas da tirinha para se adequar à norma.
b) Analisando a tirinha reescrita na norma-padrão, ela está adequada ao contexto?

Curiosidades da Língua Portuguesa

Você sabia que em 05 de maio comemora-se o Dia Mundial da Língua Portuguesa?
http://www.aprendizagemconectada.mt.gov.br/

Em 12 de novembro de 2019, a Conferência Geral da UNESCO proclamou o dia 5 de
maio de cada ano como o Dia Mundial da Língua Portuguesa. O ano de 2020 marca a primeira
vez em que a UNESCO celebra esse Dia Mundial, em parceria com as embaixadas dos países de
língua portuguesa membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) e com o
Governo do Distrito Federal (GDF). Nesta ocasião, também celebram juntos o 60º aniversário de
Brasília, um dos sítios do Patrimônio Mundial no Brasil reconhecido pela UNESCO.

Para complementar os estudos assista aos vídeos com mais algumas curiosidades e conheça
quais países, que assim como o Brasil, têm a Língua Portuguesa como idioma oficial.

https://pt.unesco.org/news/celebracao-do-dia-mundial-da-lingua-portuguesa-e-dos-60-anos-brasilia
https://www.youtube.com/watch?v=lLvnhN2EDVI
https://www.youtube.com/watch?v=E3PdBU20YxY
https://www.youtube.com/watch?v=IOq4buh3YA4
https://www.youtube.com/watch?v=ZwsK1TkDPy0

Língua Inglesa

UNIT: IDENTITY – WHO AM I?
APRESENTAÇÃO
Hello, Dear Students!
Preparados para mais uma semana de estudos?
Nesta semana, abordaremos o tema “Quem é você?” Você já fez essa pergunta para você
mesmo?
A adolescência é um período de transição marcado por várias mudanças significativas e uma
delas é a mudança corporal e emocional. No campo emocional, os jovens ficam mais
questionadores e anseiam por respostas. E você, como está lidando com essa transição? Você
tem se questionado muito? Nesta unidade, convido a explorar um pouquinho sobre você, onde
nasceu, onde mora e quais são seus objetivos e metas durante o Ensino Médio escrevendo uma
curta autobiografia em inglês sobre você.

ACTIVITY 1- Take a look at these pictures and discuss.
http://www.aprendizagemconectada.mt.gov.br/

1)
Como tem sido a adolescência para
você?
2)
As imagens ao lado são de
adolescente de várias partes do mundo. O
que as imagens representam para você?
3)
Esses adolescentes possuem as
mesmas oportunidades?
4)
Você se autoconhece? Quem é
você? Já se fez essa pergunta?
5)
O que você representa para sua
família, sociedade e mundo?
6)

Você conhece suas habilidades?

PRE-WRITING
Você acabou de discutir, brevemente, um pouco no universo adolescente. Possivelmente, deve
ter apontado suas incertezas quanto ao caminho a percorrer além de se autoquestionar sobre
quem é você.
ACTIVITY 2 – Who am I? (Quem sou eu?) Em algum momento você já deve ter feito essa
pergunta, que leva o título dessa unidade. Vamos preencher o diagrama a seguir buscando
responder essa pergunta: Who am I? Sugiro que escreva as respostas em inglês com o auxílio da
ferramenta Google tradutor ou de um Dicionário.

WHO
AM
I
?
Você iniciou a sua jornada em busca de se autoconhecer, já parou para pensar nas possíveis
descobertas que você pode ter de você mesmo?
ACTIVITY 3 - Nesta atividade, vamos continuar essa viagem em busca de achar respostas
sobre “Who am I?”
A imagem ao lado é um espelho. “Look” para o espelho e escreva o que você vê. O que te faz
ser essa pessoa única e especial? Qual a sua identidade?
Antes de responder a essa pergunta, que tal pesquisa na Wikipedia o conceito de Identidade, será
que é a carteira de identidade? Irei dar uma dica aqui ao lado!!
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Para o direito, a identidade
constitui-se num conjunto de
caracteres que, delimitados
legalmente, tornam a pessoa ou
um bem individuado e
particularizado, diferenciando-o
dos demais, e como tal sujeito a
direitos e/ou deveres.

Quais seriam as
outras definições
para “identity”?

“Tente responder em inglês com a ajuda do Google Tradutor ou de um Dicionário”
WRITING
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ACTIVITY 4- Antes de escrever sua autobiografia, vamos ler a minibiografia de duas
personalidades admiradas pelos adolescentes brasileiros?
Tatá Werneck
Talita Werneck Arguelhes (born
August 11, 1983), best known as
Tatá Werneck, is a Brazilian actress,
comedian,
presenter,
reporter,
musician and former VJ.
She began her acting studies at the
age of 9 and subsequently appeared
in her first theatrical performance at
11. Her debut in a televised program
occurred in 2008, when she joined
the cast of Dilemas de Irene. Two
years later, she joined the team of
Quinta Categoria, formerly MTV
Brasil, and participated in several
other station's programs between
2010 and 2012.

Autobiografia e
minibiografia
são o mesmo
gênero textual?
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Paulo Gustavo
Paulo Gustavo was Born on October
30, 1978 in Niterói, Rio de Janeiro,
Brazil as Paulo Gustavo Amaral
Monteiro de Barros. He is na actor
and writer, known for Minha Mãe é
uma Peça 2: O Filme (2016), Minha
Mãe é uma Peça: O Filme (2013) and
220 Volts (2011).

Tatá Werneck e Paulo Gustavo são duas personalidades criativas e dedicadas profissionalmente.
Vocês gostaram de ler as minibiografias deles?
ACTIVITY 5 - Agora que já conhecemos um pouco da vida de Tatá Werneck e Paulo Gustavo,
vamos ler novamente as biografias para conhecermos um pouco da estrutura e características do
Gênero Textual Biografia? Vamos marcar quais informações aparecem ao longo da Biografia
deles?
(
(
(
(
(
(
(
(
(

) Gênero narrativo.
) Texto narrado em terceira pessoa.
) Ordem cronológica dos fatos.
) Conjunto de informações sobre a vida de alguém.
) Relato de fatos marcantes da vida de alguém.
) Uso de pronomes pessoais e possessivos.
) Uso de marcadores temporais (na infância, na adolescência, naquela época, etc.).
) Predomínio de verbos no pretérito (perfeito e imperfeito).
) Verossimilhança dos fatos narrados.

ACTIVITY 6 - Já estamos pertinho que escrever a sua biografia e responder a pergunta da
unidade “Who am I? Antes de mais nada devemos pesquisar sobre a vida da pessoa a qual
vamos fazer uma biografia. Deixo aqui algumas perguntas que irão te orientar a escrever em
inglês a sua autobiografia!
1. Name, age, City, nationality, Birth year: _____________________________________
2. Age: _______________________________________________________________
3. Parents: ______________________________________________________________
4. Identity: ___________________________________________________________
5. What do I do? _________________________________________________________
6. Why I do that? _________________________________________________________
7. How do I do? __________________________________________________________
8. Curiosity about you:____________________________________________________
9. Your abilities: _________________________________________________________
ACTIVITY 7 - Now, handson!!! Já temos as informações principais para escrever a sua
autobiografia em inglês, vamos agora escrever em forma de texto? Qualquer dúvida, recorram as
minibiografias de Tatá Werneck e Paulo Gustavo e veja o modo como as informações foram
escritas!
Dica: Você irá escrever um texto autobiográfico. Qual pronome pessoal em inglês você irá
empregar em seu texto, I, you, he/she or they?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
POST-WRITING
ACTIVITY 8 – Agora que finalizou o processo de escrita, que tal enviar sua autobiografia em
inglês para algum amigo e/ou membro da família? Explique também o que você descobriu sobre
você, diga quais são suas habilidades!
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Língua Espanhola

¡HOLA! ¿QUÉ TAL?

¿CÓMO ESTÁS?

ESTAMOS PASSANDO POR UM DOS MOMENTOS MAIS DIFÍCEIS NO MUNDO E NOS ÚLTIMOS TEMPOS.
SABEMOS QUE ESSA ENFERMIDADE NÃO ESCOLHE AS PESSOAS. TODOS ESTAMOS SUJEITOS A NOS
CONTAMINAR COM O NOVO CORONAVIRUS. COM O DISTANCIAMENTO E A QUARENTENA IMPOSTA
PELA NECESSIDADE DE PROTEÇÃO MÚTUA, COLETIVA E DE TODOS SE CUIDAREM UM DO OUTRO,
MUITAS PESSOAS QUE JÁ VIVEM EM CONDIÇÕES PRECÁRIAS NECESSITAM DE APOIO. SEJA APOIO
FINANCEIRO, SEJA APOIO COM DOAÇÕES DE ALIMENTOS OU ROUPAS, ATÉ MESMO DE PALAVRAS
AMIGAS QUE CONFORTEM A ALMA E TRAGAM UM POUCO DE ESPERANÇA. COMO DAS OUTRAS
PANDEMIAS, UM GRUPO DE CANTORES SE UNIRAM PARA LEVAR UM POUCO DE ALEGRIA PARA ESTE
MOMENTO DIFÍCIL. QUE TAL NOS UNIRMOS A ELES E ENQUANTO FAZEMOS NOSSA PARTE SOLIDÁRIA
E LEVARMOS MAIS FORÇAS PARA SUPERARMOS ESSA FASE COM MAIS OTIMISMO?
Entonces, esta semana vamos a aprender una canción. ¿Qué te parece? ¿Te gusta?
SOMOS EL MUNDO
We are the World
El día llegó
No hay momento que perder
ay que buscar unir el mundo de una vez
Tantos necesitan un nuevo amanecer
Hay que ayudar
Tenemos el deber
No hay que esperar
Que sea el otro el que va a actuar
Cuando el dolor a tu puerta pueda tocar
Al estar unidos no hay nada que temer
Para triunfar
Tenemos que entender
(Coro:)
Somos amor, somos el mundo
Somos la luz que alumbra con ardor lo más
oscuro
Llenos de esperanza
Podemos rescatar
La fe que nos puede salvar
Juntos tú y yo
De Corazón
Que sepan que importantes son
Que su pesar sentimos todos también
http://www.aprendizagemconectada.mt.gov.br/

Y que no están solos, queremos ayudar
Con compasión, firmeza y hermandad
(Coro:)
Somos amor, somos el mundo
Somos la luz que alumbra con ardor lo más
oscuro
Llenos de esperanza
Podemos rescatar
La fe que nos puede salvar
Juntos tú y yo
Cuando alguna vez te canses de luchar
Recuerda aquí estaré a tu lado sin dudar
Te daré mi mano para juntos aprender
La manera de poder vencer
(Coro:)
Somos Amor, Somos el Mundo
…
(Versión de la canción We are the World en
español)
Compositor: Michael Jackson, Lionel Richie,
Quincy Jones, Emilio Estefan, Gloria Estefan.
https://www.letras.mus.br/juanes/1655916/

https://www.google.com.br/search?q=imagens+de+pessoas+solidarias+&tbm

Sobre la canción:
1) En un momento del fragmento de la canción se dice que cuando el dolor a tu puerta
pueda tocar. Aquí tienes una imagen de una puerta y de una ventana. ¿Qué ideas
relacionas con las imágenes?

1

FIGURA - 01 –

FIGURA 01-

2

FIGURA 02
https://i.pinimg.com/originals/b4/49/2b/b4492bc478cb592bbe87df6a75ccd4b5.jpg

-

FIGURA 02 https://userscontent2.emaze.com/images/5ca2e45f-9f07-46c4-be30-95bd1c0dafc8/a60339a996829bd0bdfe3306af5821dd.jpg

2) Relaciona las referencias de la letra de la canción con la explicación.
(a) Somos la luz que alumbra con ardor lo más oscuro.
(b) Te daré mi mano para juntos aprender.
(
(
(
(
(
(
(

) a la luz de una lámpara.
) a la esperanza.
) a estrechar las manos.
) a cualquier ayuda que pueda ofrecer.
) a la luz de la linterna.
) a agarrar con la mano.
) con agarrar la mano de alguien.
3) Completa el crucigrama con los sustantivos abstractos que hay en el fragmento de la
canción “Somos el Mundo”.
F
I
R
M
E
Z
A

1https://i.pinimg.com/originals/b4/49/2b/b4492bc478cb592bbe87df6a75ccd4b5.jpg

2

https://userscontent2.emaze.com/images/5ca2e45f-9f07-46c4-be30-95bd1c0dafc8/a60339a996829bd0bdfe3306af5821dd.jpg
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4) ¿Qué tienen en común el mensaje del texto y la actualidad?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
5) Escucha y canta la canción.

https://www.youtube.com/watch?v=aRhJhZC654A

Para quitar las dudas, puedes acceder:
01- Diccionario de La Real Academia Española - https://www.rae.es/
02 – Dicionário para tradução de português para espanhol https://www.translator.eu/portugues/espanhol/tradutor/
03- Dicionário para tradução de espanhol para português https://translate.google.com.br/?hl=pt-BR#view=home&op=translate&sl=es&tl=pt
04- Usar um bom dicionário de Espanhol/Português e Português/Espanhol
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Arte

ARTE

DANÇA

3

3

HTTPS://ABRILSAUDE.FILES.WORDPRESS.COM/2017/01/DANC3A7AFITNESS.JPG?QUALITY=85&STRIP=INFO&W=680
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DANÇA DE ONDE VEIO, COMO SURGIU
A dança é uma das três principais artes cênicas da
Antiguidade, ao lado do teatro e da música. Pode ser definida
como a arte de mexer o corpo, criando uma harmonia própria.
Na maior parte dos casos, a dança, com passos cadenciados é
acompanhada ao som e compasso de música e envolve a
expressão de sentimentos potenciados por ela.
A dança sempre foi muito importante na vida do homem,
pois o acompanha ao longo da sua história - desde os rituais
dos povos primitivos, passando por acontecimentos sociais e
religiosos, e influenciando até nas festas dos dias de hoje,
podendo existir como manifestação artística ou como forma
de divertimento e/ou cerimônia.
No século XVI, surgiram os primeiros registros das
danças, com características próprias de cada localidade.
No século XIX surgiram as danças feitas em pares, como
a valsa, a polca, o tango, dentre outras. Já no século XX
surgiu o Rock’nRoll, que revolucionou o estilo musical e,
consequentemente, os ritmos das danças. Com a mistura dos
povos, os aspectos culturais também foram se difundindo. O
maracatu, o samba e a rumba são prova disso, pois se
originaram através das danças vindas dos negros, dos índios e
dos europeus.

FOLCLORE BRASILEIRO- MARACATU
MARACATU

4

4https://www.bacanudo.com/leitura/3244/Dia_do_Nordestino
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MARACATU5
Maracatu é um ritmo musical,
dança e ritual de sincretismo
religioso com origem no estado
brasileiro
de
Pernambuco.
Existem dois tipos, conforme o
"baque" ou batida: Maracatu
Nação e Maracatu Rural.

MARACATU NAÇÃO6
Trata-se do mais antigo ritmo afrobrasileiro. É formado por um conjunto
musical percussivo que acompanha um
cortejo.
Dança dramática brasileira, na qual um
bloco, bailando ao som de tambores,
acompanha uma mulher que leva um
bastão com uma boneca enfeitada

Maracatu Rural7
.
Tem como principal símbolo o
caboclo de lança, e distingue-se do
Maracatu
Nação
por
sua
organização, personagens e ritmo.

IMPORTANTE
Abaixo seguem alguns ritmos de dança, valendo a pena conhecer mais sobre
5

https://pt.wikipedia.org/wiki/Maracatu
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/01/Bloco_de_maracatu_-_olinda.jpg
7
https://abrilveja.files.wordpress.com/2018/02/carnaval-pernambuco-maracatu.jpg
6
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cada um deles, se tiver a oportunidade: Tango, Forró, sapateado, Dança de rua,
Frevo, Hip Hop, Flamengo, Pagode, Valsa, Funk, Rock, Ballet, outros.

GALERIA DE EXPOSIÇÕES

OBRA – CARNAVAL DE RECIFE OBRA – MARACATU DE OLINDAJoana Lira8
RODRIGUES LESSA9
RESPONDA
1. Qual o significado da dança para você?
2. Qual o tipo de dança de sua preferência? Por quê?
3. Você acha que a dança é importante para o bem-estar das pessoas? Por quê?
4. Pesquise e descubra a origem das seguintes danças:
a) Siriri.
b) Dança dos Mascarados.
c) Dança do Congo.
d) Rasqueado.
F) Lambadão.
5- Coloque o nome das danças abaixo como no exemplo :

8HTTPS://WWW.JOANALIRA.COM.BR/CARNAVAL-DO-RECIFE/

9https://ajursp.files.wordpress.com/2012/02/rodrigues-lessa-maracatu-de-olinda-media-

30x40.jpg?w=570&h=426
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10

____________________________________

11

____________________________________

12

__________________________________
6 - O que mais chama atenção nessa imagem do cortejo?

10https://lilamenez.files.wordpress.com/2013/01/flamenco.jpg

11https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d7/Thai_Breakdancers.jpg/250px-

Thai_Breakdancers.jpg
12https://static.ndonline.com.br/2019/09/Juliana-Figueredo-e-Fabiano-Silveira-8-cr%C3%A9dito-BailaMundo-800x497.jpg
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Educação Física
EDUCAÇÃO FÍSICA - CORPO E CULTURA
Olá estudantes, bem-vindos! Para compreendermos a relevância do corpo nos estudos da
Educação Física e da área de Linguagens, é preciso retirá-lo do campo exclusivo dos estudos
médicos e biológicos e agregar as outras áreas do
conhecimento. Os homens e mulheres são animais

Somos os únicos
seres que
possuem cultura

como todos os outros que habitam o planeta Terra,
porém são os únicos que possuem cultura. Isto quer
dizer que suas ações não são guiadas unicamente
pelos instintos biológicos de sobrevivência e de
reprodução. Suas ações seguem a lógica própria de
cada cultura, ou seja, os diferentes grupos humanos

criam para si sistemas de crenças e de valores que dão sentido às suas vidas e orientam suas
condutas. Por exemplo, todas as sociedades humanas definem o que elas acham certo ou errado,
bom ou mau, bonito ou feio. Não existe um único sistema de valores que seja válido para todos
os seres humanos do planeta.
Basta pensarmos em uma cultura muito diferente da nossa para percebermos como os
valores culturais variam. Esses valores incluem não apenas padrões de beleza, mas também
hábitos alimentares, higiênicos, modelos de comportamento e todas as práticas e crenças que
envolvem nossas vidas.

Na China, é considerado de
bom gosto arrotar depois
das refeições para
demonstrar satisfação;

cuspir na rua e dentro dos
prédios e casas também é
considerado normal. Cérebros
de macaco e gafanhotos são
comidos com prazer.

E o corpo? De que forma carne, osso, pele e pelos – o que temos de mais animal- podem
expressar os diferentes valores culturais?
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Desde os tempos mais remotos da história e da pré-história, o ser humano faz de seu
corpo um objeto cultural. Os homens e mulheres nunca estão inteiramente nus, como ocorre com
os animais.
Mesmo que os seios e os órgãos genitais não estejam cobertos, há sempre um adereço,
uma pintura ou um penteado que demonstram o cuidado em se diferenciar da simples natureza.
A preocupação com o corpo, ao contrário do que se pode pensar à primeira vista, não diz
respeito apenas à beleza.
Os milhares de recursos que o homem encontra
para se vestir ou para se adornar podem assumir uma
infinidade de significações próprias à cada cultura. Assim,
alguns detalhes dos ritos corporais - maquiagem, corte de
cabelo, joias e roupas servem para distinguir homens e
mulheres, para além das diferenças criadas pela própria
natureza. Outros recursos ajudam ainda a mostrar o lugar
que cada indivíduo ocupa na sociedade: os reis, por

Fonte: SENAC, DN. Ritos do corpo,
2000.

exemplo, são os únicos a usar coroas; os sacerdotes egípcios raspavam totalmente a cabeça. Em
alguns casos, os doentes também são diferenciados dos sãos: na Idade Média, os leprosos só
podiam andar com sinos presos ao corpo, de forma a anunciarem sua presença, mesmo à
distância. Até o século passado, as pessoas que haviam cometido delitos considerados graves
eram, algumas vezes, marcadas com ferro em brasa, para carregarem para sempre a marca de sua
culpa. Na Europa no século XVII, as prostitutas que eram pegas com soldados podiam ter as
orelhas ou a ponta do nariz cortada. Em alguns países do Oriente, até hoje, cortam-se as mãos
dos ladrões. Os escravos, no Brasil, tinham o corpo marcado com ferro em brasa para mostrar
quem eram seus donos.
Nosso corpo exprime, dessa forma, diversas significações que permitem que os outros
nos reconheçam e nos identifiquem. Bonito/feio, rebelde/conformado, puro/impuro, sujo/ limpo,
rico/pobre, homem/mulher, adulto/criança, livre/escravo são algumas das características que
cada indivíduo mostra com sua aparência.
Na realidade, tudo o que usamos como marca ou enfeite parece um prolongamento de
nós mesmos. Quem nunca ficou insatisfeito diante de um espelho, achando que sua forma de se
apresentar não tem nada a ver com o que realmente é? Os objetos que ajudam a compor nossa
aparência devem, assim, se integrar perfeitamente à imagem que queremos passar de nós
mesmos.
http://www.aprendizagemconectada.mt.gov.br/

No estado de Mato Grosso não acontece de
maneira diferente, há diversidades em todo lugar: são
mais de 42 povos indígenas, várias comunidades
quilombolas, e muitas vilas e cidades cujas populações
locais se mesclam conforme os processos de “ocupação”
impostos pela colonização desde o período colonial até
hoje.
Fonte:
https://cuiabanidade1.wordpress.com/cu
iaba/cuiaba-do-ouro/

Há mais de três séculos, antes da chegada do
colonizador às margens do rio Cuiabá, havia uma enorme

diversidade de formas de viver e produzir a vida coletiva no centro-oeste brasileiro, no entanto, a
visão colonialista que caracteriza os processos de desocupação e ocupação do território brasileiro
impôs sua forma de pensar e agir, pautando-se em valores que geralmente impõem seu domínio
em todos os sentidos aos grupos sociais e familiares que aqui viviam e vivem.
Dessa forma, aprendemos com as pessoas com as quais estabelecemos laços
significativos de confiança, de vínculo afetivo, que nos despertam e nos levam a repetir suas
formas de fazer, de sentir e de pensar, mas estas formas são também nossas e únicas, pois
recriadas em cada contexto, vivenciadas num ambiente, num tempo e espaço único do corpo que
as vivenciam.
Com isso, cada pessoa pensa o mundo e produz seu conhecimento sobre ele, do seu lugar
de origem étnica e familiar, de sua sexualidade, seu grupo social e econômico, e de forma
diferente em cada fase da vida, nas quais vai se integrando como pessoa pelos valores e
religiosidade, que lhe permite se inserir em grupos distintos. O próprio conhecimento científico é
assim, produção social e pessoal na qual se impregnam todas as dimensões que compõem o
corpo pesquisador, pois o conhecimento é do corpo que o produz e por ele é produzido a partir
das conexões entre o que somos e fazemos, e o que dá sentido a nossa vida individual-coletiva.
Considero assim que ao ser produzido, o corpo evidencia uma complexa dimensão do eu no
mundo.
Ser assim, gordo, magro, alto, baixo, deficiente, homem, mulher, homossexual, velho,
novo, belo, feio, alegre, triste, independente ou dependente economicamente, intelectualizado ou
não, não depende exclusivamente da pessoa, mas antes, das condições socioculturais na qual esta
se humaniza, ou, produz-se como corpo.
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Fonte:https://br.freepik.com/vetores-gratis/movimento-de-positividade-corporal-e-conjunto-de-diversidade_7438238.htm

Atividade 1. Pense na diversidade existente na cultura corporal do nosso país, os costumes,
hábitos alimentares, danças, jogos, as roupas, músicas, o estilo de vida, dentre outros. Agora
reflita no lugar onde você vive e descreva hábitos ou costumes presentes no cotidiano da sua
comunidade.

Atividade 2. (Questão do ENEM ano 2019) - Em nenhuma outra época o corpo magro adquiriu
um sentido de corpo ideal e esteve tão em evidência como nos dias atuais: esse corpo, nu ou
vestido, exposto em diversas revistas femininas e masculinas, está na moda: é capa de revistas,
matérias de jornais, manchetes publicitárias, e se transformou em sonho de consumo para
milhares de pessoas. Partindo dessa concepção, o gordo passa a ter um corpo visivelmente sem
comedimento, sem saúde, um corpo estigmatizado pelo desvio, o desvio pelo excesso.
Entretanto, como afirma a escritora Marylin Wann, é perfeitamente possível ser gordo e
saudável. Frequentemente os gordos adoecem não por causa da gordura, mas sim pelo estresse,
pela opressão a que são submetidos.
VASCONCELOS, N.A; SUDO, I; SUDO, N. Um peso na alma: o corpo gordo e a mídia. Revista Mal-Estar e
Subjetividade. N. 1, mar 2004 (adaptado)

No texto, o tratamento predominante na mídia sobre a relação entre saúde e corpo recebe a
seguinte crítica:
a) Difusão das estéticas antigas.
b) Exaltação das crendices populares.
c) Propagação das conclusões científicas.
d) Reiteração dos discursos hegemônicos.
e) Contestação dos estereótipos consolidados.

Referências:
GRANDO, B. S. Do Corpo e da Cultura: indícios da realidade na perspectiva intercultural. Revista
Arquivos em Movimento, Rio de Janeiro, Edição Especial, v.10, n. 1, p. 138-154, jan./jun. 2014.
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Janeiro: Senac Nacional, 2000.
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