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Área de Linguagem

Olá, estudantes, bem-vindos!
É hora de retomar aos nossos estudos da área de linguagem!
Língua Portuguesa

Olá! Vamos dar continuidade aos nossos estudos? Na semana
passada, nós aprendemos um pouco mais sobre os gêneros: tirinha,
charge e história em quadrinhos. Nesta semana, vamos conhecer mais e aprender o que eles têm
em comum e diferente.

Vamos relembrar o que aprendemos?
As fontes das imagens e materiais de pesquisas utilizados para elaboração desta atividade semanal, estão
disponibilizados no documento Referências Bibliográficas (7S)
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Na última semana, dialogamos sobre os conceitos de cada gênero.Veja:
As tirinhas são sequências de quadrinhos que criticam valores sociais, na maioria das
vezes, com tom humorístico.
As charges utilizam os recursos do desenho e do humor para tecerem algum tipo de crítica
a diversas situações do cotidiano.
As histórias em quadrinhos (HQs) são um tipo de arte feita por artistas com talento muito
especial, pois misturam texto e desenho de maneira única. A diversidade de formatos, de
histórias e de personagens das HQs é enorme.
Agora, retome e analise os desafios da 5ª semana e depois liste quais são as semelhanças e
diferenças que você consegue perceber entre esses gêneros.
Esses gêneros utilizam da linguagem verbal e não verbal para realizar críticas aos valores
sociais, com um tom de humor, ironia através do uso ambíguo de palavras, expressões ou imagens.
A diferença consiste, principalmente, no número de quadrinhos e na sua abordagem. A charge tem
apenas um quadrinho e é circunstancial e temporal, ou seja, ela possui uma ligação com o tempo
presente, com algo que está sendo discutido naquele momento e os personagens podem ser figuras
públicas. Já a tirinha possui mais de um quadrinho, são mais curtas do que as histórias em
quadrinhos. Geralmente, essa sequência de quadrinhos faz uma crítica social e é publicada com
regularidade. Já as histórias em quadrinhos apresentam mais quadrinhos que as tirinhas, envolvem
mais personagens, contêm um enredo, mais conflitos e mais situações.

Vamos ler e interpretar outra charge?

Texto 1
1. A palavra “distância” (texto 1) tem o mesmo sentido para os dois personagens? Por quê?
2. Qual é o sentido da expressão “bota distância nisso! ”?
3. É comum vermos a expressão “
à distância” acentuada de maneira
errada. Você saberia nos dizer se
na

charge

(texto1),

primeiro

balão, a referida expressão está
acentuada de maneira correta ou
não? Por que?

As fontes das imagens e materiais de pesquisas utilizados para elaboração desta atividade semanal, estão
disponibilizados no documento Referências Bibliográficas (7S)
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Vamos refletir antes de olhar as respostas!

Você consegue!!
Debate das Questões:
1)

A palavra distância não está sendo usada com o mesmo sentido pelos dois personagens.

Porque o primeiro menciona o ensino a distância, aquele que nós fazemos via internet, também
conhecido por EAD, educação a distância. Já o segundo personagem faz menção à distância física
que ele precisa percorrer para chegar até a sua escola, uma vez que ele mudou de bairro, mas
preferiu continuar estudante na mesma escola que é bem longe de sua casa.
2)

A expressão “bota distância nisso!” tem o sentido de muito longe. O verbo “botar” é usado

no sentido de “colocar”, ou seja, muitos metros de distância, porque o percurso que o personagem
precisa caminhar para chegar até a escola é longo.
3)

A expressão “ a distância” está acentuada de maneira errada na charge (texto1), porque a

crase só seria empregada se a palavra “distância” estivesse especificada, por exemplo, “eu estava
à distância de 50 metros do ponto de ônibus”. Na charge, “a distância” se refere ao ensino a
distância, então não deve ser acentuada.
Texto2
Vamos estudar outro gênero?
1) Você saberia dizer qual é o gênero do
texto 2 e quais são as suas características?
2) Esse meme faz referência a um quadro
famoso. Você sabe dizer o nome desse
quadro e quem o pintou?
3) Os memes são construídos de linguagem
verbal e não verbal. Qual é a leitura que
podemos fazer da imagem do quadro da
Monalisa juntamente com a frase?
4)

Ela pede para que as pessoas não se preocupem porque ela tem rinite e não está com o

coronavírus. Você saberia dizer quais são os sintomas semelhantes dessas doenças e quais são suas
formas de contágio?

As fontes das imagens e materiais de pesquisas utilizados para elaboração desta atividade semanal, estão
disponibilizados no documento Referências Bibliográficas (7S)
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Respostas
1) O gênero é meme e tem como características a possibilidade de ser recriado por qualquer
um a qualquer momento, trazer uma informação, uma ideia ou um conceito em que a sua
transmissão é feita de forma rápida, com um tom de humor e ironia.
2) O nome do quadro é Mona Lisa (ou La Gioconda) é uma famosíssima obra de arte feita
pelo italiano Leonardo da Vinci.
3) Podemos entender que ela está constipada, com o nariz muito congestionado, tendo em
vista que está com vários rolos de papel e assuando o nariz. Suas sobrancelhas estão
arqueadas demonstrando certo desconforto, incômodo por estar com esses sintomas. Ela
está agasalhada com um casaco de frio e um cachecol. A frase complementa e reafirma
que ela está com os sintomas de rinite e o incômodo é afirmado na expressão “eu juro”.
4) Tanto a rinite quanto o coronavírus podem ter sintomas muito próximos a uma gripe.
Começando com espirros e tosse. A rinite não é transmitida pelo convívio social, podendo
ser somente de pais para filhos através dos genes. Já o coronavírus é transmitido pelo
convívio social, pois um aperto de mão, gotículas de saliva, espirro, tosse ou pelos objetos
ou superfícies contaminadas, tais como: celulares, mesas, maçanetas, brinquedos, teclados
de computador, etc.
Conhecendo o gênero: meme
A palavra é um neologismo, o campo de estudos é recente, mas o fenômeno não se
circunscreve à cultura do compartilhamento contemporânea. Os memes têm história…
O conceito de meme e o incipiente campo da memética se originam, nas mais diferentes
cronologias, a partir de uma discussão controversa da sociobiologia na década de 1970. O termo
foi empregado pela primeira vez de forma absolutamente despretensiosa e praticamente de relance,
como um desvio colateral do argumento a que se propunha o renomado etólogo Richard Dawkins.
Em seu livro The Selfish Gene, Dawkins propunha um termo para dar conta dos processos de
replicação e evolução cultural que lhe chamaram a atenção quando ele iniciou sua defesa à tese do
determinismo genético. Para o pesquisador, assim como os genes eram os principais responsáveis
por replicarem o conteúdo geracional na evolução biológica dos organismos vivos, talvez
houvesse, ele reconheceu, uma outra unidade de replicação, diferente dos genes, responsável pela
seleção e transmissão de conteúdos inscritos em nossa cultura. Dawkins concebe então uma
espécie de evolucionismo cultural, que ocorreria em paralelo e em complemento à evolução
natural, através de um segundo replicador, diferente dos genes. Não tendo encontrado outro nome
As fontes das imagens e materiais de pesquisas utilizados para elaboração desta atividade semanal, estão
disponibilizados no documento Referências Bibliográficas (7S)
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mais adequado para batizá-lo, o biólogo adaptou a raiz grega “mimeme” (μίμημα) e criou o termo
“meme”, que, é claro, rapidamente viralizou.
E foi somente a partir de fins da década de 1990 e início da década de 2000 que os memes
como hoje os conhecemos se difundiram na web, especialmente se manifestando como expressões
de comunicação que ganhavam as redes sociais online através de uma forma de propagação viral.
Os memes passaram a representar, de modo muito mais objetivo, elementos da cultura
popular nos ambientes virtuais. Hoje, são um fenômeno típico da internet, e podem se apresentar
como imagens legendadas, vídeos virais ou expressões difundidas pelas mídias sociais. Próprios
do universo das comunidades virtuais, eles são geralmente compreendidos como conteúdos
efêmeros, vulgarmente encarados como “besteirol” passageiro ou “cultura inútil”, fruto de sua
utilização da linguagem do humor. E se tornaram alvo de inúmeras campanhas de marketing, cujos
analistas rapidamente os identificaram como fundamentais no desenho de estratégias de
potencialização do afeto por determinadas marcas.
Disponível em: https://www.museudememes.com.br/.> Acesso em 14/05/2020.

Desafios - Língua Portuguesa

Leia o texto 3 abaixo.

1)
No texto 3 Mafalda faz gestos com significados emocionais, com isso conclui-se que ela
pode estar:
A) com medo, ela faz gestos de uma pessoa quando está assustada.
B) com raiva, faz gestos demonstrando que ela não quer falar, ouvir e nem olhar.
C) com desprezo, nos passa a sensação de mal-estar.
D) atenta ao que estar fazendo sem perceber sua autoestima.
2) Qual a origem dos três macacos que um não vê, o outro não escuta e o terceiro não fala?
Leia abaixo e descubra!!

As fontes das imagens e materiais de pesquisas utilizados para elaboração desta atividade semanal, estão
disponibilizados no documento Referências Bibliográficas (7S)
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Por Guilherme Ferreira, São Paulo,
Primatas sábios (Texto 4)
Os macaquinhos, conhecidos como 'Três
Macacos Sábios', ilustram a porta do
Estábulo Sagrado, um templo do século
17 localizado na cidade de Nikko, no
Japão. Sua origem é baseada em um
trocadilho japonês. Seus nomes são
'mizaru' (o que cobre os olhos), 'kikazaru'
(o que tapa os ouvidos) e 'iwazaru' (o que
tampa a boca), que na língua é traduzido
como 'não ouça o mal', 'não fale o mal' e
'não veja o mal'. A palavra 'saru', em
japonês, significa 'macaco' e tem o mesmo som da terminação verbal 'zaru’.
O folclore japonês diz que a imagem dos macacos foi trazida por um monge budista chinês, no
século 8. Apesar disso, não há comprovação dessa suposição.
Disponível em: http://revistagalileu.globo.com> Acesso em 14/05/2020.

Texto 5

3) Com base na leitura da charge, texto 5, produza um texto:
a)

Dissertativo no qual você fale sobre ações de bondade e ajuda ao próximo (pode narrar

algumas ações, mas comente os motivos pelos quais as realizou e fale sobre a necessidade hoje de
bondade no mundo). Pode descrever também qual foi o seu sentimento ao fazer essa ação. Quando
a fez? Com que frequência você faz uma ação de caridade? Aprendeu com quem? E, se nunca fez,
narre alguma que já tenha visto pela TV ou lido na internet. Mencione o porquê nunca realizou e
se tem vontade de fazê-la. Não esqueça de fazer uma revisão ortográfica, sintática e da pontuação

As fontes das imagens e materiais de pesquisas utilizados para elaboração desta atividade semanal, estão
disponibilizados no documento Referências Bibliográficas (7S)
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do seu texto!! Ele pode ser lido para a sala quando retornar às aulas ou ainda você pode postá-lo
nas suas redes sociais.

Língua Inglesa
Na unidade anterior, discutimos sobre a importância de ser ecologicamente correto a partir
do enunciado Let’s go Green! Ao longo desta unidade continuaremos a praticar e expandir o
vocabulário em inglês, refletindo sobre iniciativas de participação social em campanhas de
preservação ambiental. Você conhece pessoas famosas que têm se envolvido em causas ambientais
e humanitárias? Destaque algumas delas. Caso não conheça, pesquise a respeito! E quanto a você?
O que tem feito em defesa do meio ambiente, seja em sua casa, na comunidade ou no seu entorno?
Afinal, meio ambiente é coisa séria! How about taking care of our Planet!!

Think about it!
Going Green Tips!

Tip- Watch the video – Why is Recycling Important?
Available at:< https://www.youtube.com/watch?v=7UuUeoyYmxI. >
Accessed on May 18, 2020.

Activity 01 – Vocabulary – Link the tips from 1-5:
Using the dictionary!
Available at: <https://dictionary.cambridge.org/> Accessed on April 17, 2020.

1. litter

(2) to do more to protect nature and the environment.

2.Go green!

(5) to sort and collect rubbish in order to treat it.

3. Reuse!

(4) to make something less in price, size, amount, etc.

4. Reduce!

(3) to use something again.

5. Recycle!

(1) small pieces of rubbish that
the ground in public places.

have

been left lying on

LANGUAGE PRACTICE – (Prática de Linguagem)
Using words to learn to advise in English! Let’s help the World!
Making POSTERS –
As fontes das imagens e materiais de pesquisas utilizados para elaboração desta atividade semanal, estão
disponibilizados no documento Referências Bibliográficas (7S)
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Observamos que nos dias de hoje, principalmente neste momento da pandemia (da
COVID-19), há uma intensa circulação de textos curtos, por meio de slogans, palavras, imagens,
símbolos, etc. Considerando esses textos e a questão ambiental, propomos estudar e ampliar os
conhecimentos sobre posters que misturam imagens, cores, movimentos, escrita, gestos, gráficos
dentre outras manifestações textuais, dependendo da finalidade e do espaço em que os posters
circulam. A seguir, apresentamos alguns tipos de posters.

Activity 02- Leia os posters e organize os enunciados ou você pode organizá-los pela
sequência lógica.
c. book – a - share
d. leftovers - save
e. tree. a- Plantf. off- Turn – lights- theg. ways- 10 – can – you – the- Earth. help-

c. Share a book
d. Save leftovers
e. Plant a tree
f. Turn off the lights
g.10 ways you can help the earth

Agora é sua vez de responder as atividades!

As fontes das imagens e materiais de pesquisas utilizados para elaboração desta atividade semanal, estão
disponibilizados no documento Referências Bibliográficas (7S)
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Desafios - Língua Inglesa
Let’s think about it!!
1-WRITING ACTIVITY: MAKING A POSTER – PROTESTING AND ADVISING!!!
DID YOU KNOW...?
Em luta pelo meio ambiente, Greta Thunberg é eleita a jovem
que 'mudou o jogo' em 2019
Sueca mobilizou mais de 1 milhão de pessoas a fazer greve em
prol da conscientização sobre as mudanças climáticas. Aos 16
anos, ela é indicada ao Nobel da Paz
Olivia Petter, do Independent
12/08/2019 - 10:46 / Atualizado em 12/08/2019 - 12:14
Available at: <https://oglobo.globo.com/celina/em-luta-pelomeio-ambiente-greta-thunberg-eleita-jovem-que-mudou-jogoem-2019-23871281.> Accessed on April 19, 2020.
Slogan: a short phrase that is easy to remember and is used to make people notice something.
Available at: <https://dictionary.cambridge.org/> Accessed on May, 17 2020.
POST READING ACTIVITY– Protesting and advising!!!
Let’s make a poster!!! Discussing about our Planet!
Writing Steps –
1.Leia outros posters e observe os elementos visuais e não visuais.
2. Escolha um slogan para o seu poster que responda a pergunta de Greta Thunberg: “Can you hear
me?”.
3. Desenhe (ou escolha uma imagem) que represente a questão ambiental e que também leve o leitor
a conscientizar sobre a proteção do Planeta Terra.
4. Escreva uma mensagem criativa. Você pode revisar o vocabulário estudado para ajudá-lo na escrita
da mensagem.
5. Use cores e letras adequadas que facilitem a compreensão do poster.
6. Use o verbo no IMPERATIVO (na forma positiva ou negativa). Sugerimos alguns verbos: SAVEPROTECT- HELP- GO GREEN– REDUCE- RECYCLE- REUSE- KEEP- JOIN- USECONSERVE- THINK- CLEAN7. Fique à vontade para consultar o dicionário!
* Se você tem habilidade com a tecnologia poderá criar um digital poster usando o Power Point ou
Paint.
Compartilhe com os seus pais/responsáveis. E ao retornar às aulas, com os colegas e professores.
Então, utilize a sua criatividade!!! Let’s make a poster! What can we do to keep our environment
healthy?
Based on:<http://pnld.smeducacao.com.br
Adapted from:<https://novaescola.org.br
Enjoy it!!!

As fontes das imagens e materiais de pesquisas utilizados para elaboração desta atividade semanal, estão
disponibilizados no documento Referências Bibliográficas (7S)
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Gentilicios - Língua Espanhola

¡Hola! ¿Qué tal?
¡Bienvenidos a Aprendizaje conectado – Lengua
española!

Español: Gentilicios (adjetivos pátrios)
Aprender a língua espanhola não é difícil, já que sua
origem é a mesma do português, e algumas palavras
são bastante semelhantes. Assim como na língua portuguesa, o espanhol também conta com os
gentilícios (adjetivos pátrios) para designar a nacionalidade de uma determinada pessoa. A maioria
desses adjetivos inclusive é muito semelhante aos utilizados em português, mudando apenas
alguns acentos e letras.

Gentilicios

de

los

PAIS
Argentina:
Bolivia:
Chile:
Colombia:
Costa Rica:
Cuba:
Ecuador:
El Salvador:
España
Guatemala:
Guinea Ecuatorial:
Honduras:
México:
Nicaragua:
Panamá:
Paraguay:
Perú:
Puerto Rico:
República Dominicana:
Uruguay:
Venezuela:

paises

hispanohablantes. Gentilicios dos
países hispanofalantes (que têm o
espanhol como língua oficial).

GENTILICIO
Argentino/a
Boliviano/a
Chileno/a
Colombiano/a
Costarricense
Cubano/a
Ecuatoriano/a
Salvadoreño/ña
Español
Guatemalteco/a
Ecuatoguineano,
Hondureño/a
Mexicano/a
Nicaragüense
Panameño/ña
Paraguayo/a
Peruano/a
Puertorriqueño/ña
Dominicano/na
Uruguayo/a
Venezolano/a

As fontes das imagens e materiais de pesquisas utilizados para elaboração desta atividade semanal, estão
disponibilizados no documento Referências Bibliográficas (7S)

10

Vea abajo algunos ejemplos para faciliar la comprensión.
Vamos conhecer um pouco mais sobre os gentilicios (adjetivos pátrios) e analisar.
Veja abaixo alguns exemplos para facilitar a compreensão:
Exemplo 1:

Exemplo 2:

Exemplo 3:

Carlos: ¿De
dónde eres tu?

Larissa: ¿De
dónde son usted
y su esposa?

Blanca: ¿Usted
y su compañero
son de México?

Andrés: Soy
español, pero mi
esposa es
cubana.

Thaís: No. Yo
soy colombiano
y David es
Argentino.

Gabriel: Soy
puertorriqueño
.

Desafios - Língua Espanhola
Como se pode perceber, a grande maioria dos adjetivos pátrios em espanhol possui escrita
muito semelhante ao português, ficando fácil identificar de onde é a pessoa com quem se está
dialogando ou a quem se está descrevendo.
Ahora vamos a practicar!
1. Complete las informaciones de los niños de la figura de abajo.
Ejemplo: Soy de China. Soy chino

As fontes das imagens e materiais de pesquisas utilizados para elaboração desta atividade semanal, estão
disponibilizados no documento Referências Bibliográficas (7S)
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2. Completes los gentilicios de abajo.

3. Complete el crucigrama con los gentilicios.
Complete a cruzadinha com os adjetivos pátrios.

As fontes das imagens e materiais de pesquisas utilizados para elaboração desta atividade semanal, estão
disponibilizados no documento Referências Bibliográficas (7S)
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Paisagem sonora - Arte
Na semana anterior, você viu como a arte, através da música, lê, representa e interage
com a paisagem. Além disso, também refletiu a respeito dos lugares onde a arte se manifesta, passa
por intervenção e como são os sons do lugar em que você vive.
Continuando nossa caminhada, começaremos observando essa imagem abaixo.

Vozes Criativas: 1987 - A Princesa das Estrelas
Concepção: Murray Schafer. Lago Two Jack, Banff, Canadá, 1985.

A ópera Princess of the Stars, que significa A Princesa das Estrelas, fez história no
Banff Center quando, ao amanhecer de um dia de verão em 1985, foi realizada não no palco, mas
no meio de um lago. Escrita pelo compositor canadense R. Murray Schafer, a ópera havia sido
projetada para ser executada na água, mas quando Robert Pel aceitou a posição de gerente de
palco, seus desafios eram enormes.
O "palco" era uma seção de dois quilômetros de largura e um quilômetro de
comprimento do lago Two-Jack, no vale de Bow.
As canoas de guerra foram levadas para a água com bonecos imponentes, simbolizando
os personagens Wolf, Inimigo de Três Chifres e Deus Sol da mitologia indígena. A ópera começou
com um canto da princesa que refletiu pela paisagem.
Dançarinos, que usavam fantasias de pássaros com grandes abas, temiam cair no lago
com suas roupas pesadas. Portanto, por precaução, o elenco concluiu o teste na piscina da
instalação de recreação de Sally Borden para ver se os artistas poderiam pular de volta em suas
canoas se caíssem na água.
Esperava-se que a área de visualização para o público acomodasse apenas 500 pessoas,
mas Pel não achou que eles preenchessem esses lugares na apresentação às 5 da manhã. Ele estava
As fontes das imagens e materiais de pesquisas utilizados para elaboração desta atividade semanal, estão
disponibilizados no documento Referências Bibliográficas (7S)
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completamente errado. Mais de 5.000 pessoas compareceram à Princesa das Estrelas ao longo de
três dias de exibição. Enquanto que o público se dispunha às margens do lago e os atores, os
bailarinos e os cenários eram vistos em diversas canoas, como a do Inimigo de três chifres,
retratada na imagem da página seguinte. Enquanto isso, os músicos (cantores, percussionistas e
tocadores de instrumentos de sopro) tocavam do interior da floresta, de modo que a música se
misturava com os sons da mata.
Felizmente, ninguém extrapolou durante a apresentação e tudo ocorreu como planejado.
Além disso, o clima colaborou para que desde o primeiro dia fosse encantador.
Schafer nos convida a perceber que uma obra de arte pode estar integrada ao lugar em
que acontece nos destaca a importância da escuta da música e dos sons em geral para a vida dos
seres humanos e critica o nosso distanciamento da natureza. Também aponta a necessidade de
desenvolver mais cuidado, harmonia e equilíbrio com o ambiente sonoro, que tem ficado cada vez
mais poluído, como você deve ter visto no ano anterior, sobre poluição sonora.
Essa obra artística está intensamente integrada à paisagem natural e à acústica do
ambiente que, nesse caso, é muito importante para a desempenho e a percepção dos
acontecimentos sonoro-musicais. Os acontecimentos naturais, como o nascer do sol, a chuva, a
neblina etc., são incorporados à obra e tornam-se parte dela, atuando como referência para a
execução cênica. Como as condições ambientais nem sempre são previsíveis e podem variar de
uma apresentação para outra, os profissionais envolvidos devem estar prontos para adaptar os
elementos cênicos, o que torna cada apresentação única. A acústica também pode variar: por
exemplo, com chuva, os sons e as condições de escuta serão diferentes daqueles de um dia de sol.
Assim, os acontecimentos ambientais são tratados como parte da obra artística, com especial
destaque à paisagem sonora.
Paisagem sonora é um conceito com origem na palavra inglesa “soundscape” e que se
caracteriza pelo estudo e análise do universo sonoro que nos rodeia. Uma paisagem sonora é
composta pelos diferentes sons que compõe um determinado ambiente, sejam esses sons de origem
natural, humana, industrial ou tecnológica. https://pt.wikipedia.org/wiki/Paisagem_sonora

PARA SABER MAIS, ACESSE OS VÍDEOS:
https://youtu.be/Tmje4V6Hp2Q - Por Dentro da Arte: Raymond
Murray
Schafer
https://youtu.be/WR3lj0loxWI - Paisagem Sonora - Projeto "Grupo de Estudo
de Música Corporal: Aprendendo/Ensinando"
As fontes das imagens e materiais de pesquisas utilizados para elaboração desta atividade semanal, estão
disponibilizados no documento Referências Bibliográficas (7S)
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Desafios - Arte
Os desafios dessa semana são vários...
1º MOMENTO: Registrar diferentes sons. Você poderá registrar utilizando o áudio do celular de
alguém de casa, caso você não tenha celular.

2º MOMENTO: Escutar todo material registrado e faça um reconhecimento desses locais ou
desses elementos, a fim de que perceba qual o local ou elemento através do som. Mesmo em casa,
busque diferentes possibilidades de som.

3º MOMENTO: Crie uma paisagem sonora diferente daquela que existe lá na sua escola ou na
sala de aula. Mesmo permanecendo em casa, você pode ficar livre para tentar recriar os sons do
ambiente que quiser: uma floresta, um estádio de futebol, uma rua movimentada, uma fazenda, o
espaço que gosta muito no seu município, etc.
Ao fim, você deve ver com a sua professora, quando voltar às aulas, sobre seus desafios, como
e quando serão apresentados, quais serão os encaminhamentos. O professor tem autonomia para
resolver com a sala a melhor forma. Mas, por enquanto, o momento é de permanecer em casa,
juntos dos familiares e contando com a ajuda deles.
Nossa, ficaremos curiosos para saber o que vai criar! Abuse da sua imaginação. Você é
capaz!
Práticas corporais de aventura na natureza – Educação Física
Vamos aprender a educação física de um jeito diferente?
Nas últimas atividades, conversamos sobre o Parkur, uma
prática

corporal

de

Figura 1. Homem primitivo pescando.

aventura urbana pouco
conhecida

e

pouco

praticada

em

terras

brasileiras.

Nesta

semana, vamos continuar nesse assunto, mas agora,
vamos conhecer as práticas corporais de aventura na
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natureza, saber de onde vieram e quem sabe, pensar na possibilidade de adaptar algumas atividades
para que você pratique na sua casa, e quando voltarmos às aulas na escola, quem sabe praticar com
os nossos colegas sob a orientação do professor! Vamos lá?
Se formos pensar nas origens, podemos lembrar que o homem primitivo já praticava essas
atividades de aventura. Basta pensar como era para se caçar um animal selvagem ou de pesca, que
serviria de alimento para eles. Pense como era ter de subir em árvores, passar por espinhos,
atravessar rios, construir instrumentos de caça e trazê-los até a sua casa. Ufa, só aí já temos uma
ideia de quão radical era tudo isso! Imagina a adrenalina!
Mas lembrando que na época, não era um esporte para eles, era uma questão de
sobrevivência!
Se dermos um salto na história, já no Brasil, os

Figura 2. Paraquedismo.

esportes de aventura mais conhecidos por aqui como
esportes radicais começaram a se tornar familiares e
ganharam participação e visibilidade na mídia a partir
do final da década de 1980, com os esportes praticados
na natureza.
Figura 3. Montanhismo.

Você já ouviu falar em Paraquedismo, Montanhismo,
Rafting, Surf, Skate, Mountain Bike? Esses três últimos, são os
mais praticados no Brasil! Então, são esportes radicais, que
podemos chamá-los de práticas corporais de aventura, neste
caso, na natureza, pois podem ser praticados em contato com a
natureza (Paraquedismo, Montanhismo, Surf, Mountain Bike)
ou em ambiente urbano (Skate, Parkur), entre muitos outros que
existem.
Figura 4. Rafting.

Figura 5. Mountain Bike.

As fontes das imagens e materiais de pesquisas utilizados para elaboração desta atividade semanal, estão
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Importante: Práticas Corporais podem ser definidas como a integração entre o
corpo humano e as atividades praticadas no seu meio cultural (onde se vive),
seja de caráter lúdico (que dá prazer), educacional, como manutenção da saúde,
esportivo, de lazer e vivenciado no seu ambiente social.

Desafios – Educação Física
Agora que você aprendeu um pouco mais sobre as origens das práticas
corporais de aventura, responda e viva os desafios!
1) A primeira imagem que vem à cabeça quando pensamos em prática corporal de aventura é de
alguém que está em situação de perigo, enfrentando grandes ondas e alturas. Essa ideia não está
errada, mas abrange uma pequena parte do que são os esportes radicais. Dessa forma, leia as
alternativas abaixo e marque “X” naquelas que você acredita ser uma prática corporal de aventura.
Adaptado. Disponível em: blog.tremeterra.com.br. Acesso em 19/05/2020

a) ( ) O Alpinismo caracteriza-se pela superação de um desafio geográfico, como escalar uma
montanha de gelo e precisa também de uma habilidade para subir e resistência física para
aguentar o frio intenso;
b) ( ) O Futebol de Salão é um dos esportes mais conhecidos e praticados em Mato Grosso. Para
jogar precisa de muita habilidade, agilidade e resistência física e ficar atacando e defendendo o
seu time o tempo todo.
c) ( ) A Natação como sabemos é um esporte que precisa de muita resistência e força para ficar
correndo o tempo todo ao lado do adversário dentro da quadra.
d) ( ) Quem pratica o Mountain Bike precisa ter um bom equilíbrio, potência, principalmente nas
pernas, e velocidade dos movimentos.
e) ( ) O Golfe é um esporte tranquilo, praticado ao ar livre, em contato com a natureza e que
precisa de muita habilidade. É preciso acertar um buraco utilizando um taco com o menor número
possível de tacadas.
2) Com base nos estudos desta semana, defina os termos abaixo:
a) Prática corporal:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
b) Esportes radicais:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
c) Prática corporal de aventura:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
As fontes das imagens e materiais de pesquisas utilizados para elaboração desta atividade semanal, estão
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3) De modo seguro e sob acompanhamento de um adulto, quais atividades citadas na aula desta
semana você pode adaptar para ser praticada em sua casa? Procure adaptar materiais e o espaço
disponível e descreva o nome da atividade; material e espaço para praticar; como foi o resultado
dessa atividade.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Unidade

2

Área de Matemática

Reta numérica e módulo de um número inteiro.

Relaxe um pouco, dê aquela respirada e vamos para a
Matemática!
Vamos continuar falando sobre os Números Inteiros, primeiro
sobre a Reta Numérica e depois o Módulo de um Número Inteiro.
Começando pela Reta Numérica, você sabia que várias coisas
são exemplos da utilização da reta numérica, por exemplo, a trena e a
fita métrica?

Os Números Inteiros podem ser representados em uma reta numérica, vamos te mostrar
como construir uma, se quiser você pode também tentar!
O 1º passo é desenharmos uma reta, vamos chamar de reta r e escolhemos um ponto
qualquer, vamos chamar de ponto O (que será também o meu zero da reta).

As fontes das imagens e materiais de pesquisas utilizados para elaboração desta atividade semanal, estão
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Para 2º passo, vamos fazer marcações com a mesma distância a direita do ponto O, todas
as marcações para direita são positivas, ou seja, vamos colocar os números positivos, veja:

No 3º passo, vamos fazer a mesma coisa, porém para a esquerda, ou seja, agora todas as
marcações para a esquerda são negativas, assim vamos colocar os números negativos.

Podemos pegar a reta numérica que construímos e determinar pontos nela igual o ponto
O.

Agora, cada número inteiro pode ser associado a um ponto na reta e a uma
letra, se falo qual número no ponto C’ sabemos que é o número -3, se digo qual o
ponto que está no número +5 podemos ver que é o ponto E.

Essa associação é chamada de ABSCISSA, por exemplo, 1 é abscissa do ponto A e -4, a
abscissa do ponto D’. Vamos ver um exemplo de utilização da reta numérica.
Olhe a figura a seguir, representa uma rodovia ligando várias cidades a sua capital.
Utilizando um número inteiro
podemos determinar a posição das
cidades:
Cidade A posição +4, Cidade B
posição -2, Cidade C posição +6, Cidade D posição +9 e Cidade E posição -5
Agora que você já está por dentro sobre reta numérica, vamos para a
seguinte situação!
Tiago e Ronaldo moram na mesma rua da escola que estudam. Abaixo
temos uma imagem que mostra o ponto O que indica a localização da escola, o

As fontes das imagens e materiais de pesquisas utilizados para elaboração desta atividade semanal, estão
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Ponto A sendo a casa de Tiago e o Ponto B a casa de Ronaldo. A imagem mostra a distância da
casa deles até a escola.

Com essa imagem podemos fazer uma reta numérica com os pontos da imagem,
lembrando que a direita do Ponto O são os números positivos e a esquerda os números
negativos, vai ficar assim...

A distância entre a casa de Tiago e a escola é de 6 unidades. Dizemos então, que a distância
do Ponto A em relação ao Ponto O é dada pelo número 6.

A distância entre a casa de Ronaldo e a escola é de 4 unidades. Dizemos então, que a
distância do Ponto B em relação ao Ponto O é dada pelo número 4.
Podemos então dizer que a Distância da casa de Tiago a casa de Ronaldo é a soma das
duas distâncias tendo como referência a escola (Ponto O):
𝐷𝑖𝑠𝑡â𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑜 𝑃𝑜𝑛𝑡𝑜 𝐴 𝑎𝑜 𝑃𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑂 + 𝐷𝑖𝑠𝑡â𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑜 𝑃𝑜𝑛𝑡𝑜 𝐵 𝑎𝑜 𝑃𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑂
6 + 4 = 10
Chama-se MÓDULO (ou valor absoluto) de um
número inteiro a distância ou afastamento desse
número até o zero, na reta numérica. O Módulo é
representado por | |.
O módulo de 0 é 0 indica-se: |0| = 0
O módulo de +6 é 6 indica-se: |+6| = 6
O módulo de -4 é 4 indica-se: |−4| = 4
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Olha que legal!
O MÓDULO DE QUALQUER
NÚMERO INTEIRO, DIFERENTE DE
ZERO, SEMPRE SERÁ POSITIVO
Vamos para alguns exemplos:
Exemplo 1: Observe a reta numérica e responda:

a) Qual é a Abscissa do Ponto B? Resposta: 2
b) Qual é a Abscissa do Ponto F? Resposta: -2
c) O número -4 é Abscissa de qual ponto? Resposta: Ponto H
d) Qual é o Ponto cuja Abscissa é 3? Resposta: Ponto C

Exemplo 2: Considerando a reta numérica a seguir:

Qual a distância entre o Ponto O ao ponto:
a) Ponto A? Resposta: 4
b) Ponto B? Resposta: 2
c) Ponto O? Resposta: 0
d) Ponto C? Resposta: 3
e) Ponto E? Resposta: 8
Não se esqueça que não importa
se o número inteiro é positivo ou
negativo, no Módulo ele sempre
será positivo!

Exemplo 3: Dê o valor de:
a) |−15| Resposta: 15
b) |+100| Resposta: 100
c) |−25| Resposta: 25
d) |0| Resposta: 0
e) |−30| Resposta: 30
f) |+90| Resposta: 90

As fontes das imagens e materiais de pesquisas utilizados para elaboração desta atividade semanal, estão
disponibilizados no documento Referências Bibliográficas (7S)

21

Desafios - Matemática
Vamos aos desafios?
Agora é sua vez!

Desafio 1. Observe a reta numérica e responda:

a) Qual é a Abscissa do Ponto B?
b) Qual é a Abscissa do Ponto A?
c) O número -1 é Abscissa de qual ponto?
d) Qual é o Ponto cuja Abscissa é 3?

Desafio 2. Observe a reta numérica a seguir:

Qual a distância entre:
a) +5 a 0
b) -8 a 0
c) -2 a +5
d) +2 a +7

Desafio 3. Escreva o módulo dos números:
a) +25
b) -40
c) +999
d) -999
e) -12
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