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Intertextualidade

Olá estudantes,
Estamos há alguns dias em quarentena e muitas pessoas nesses dias devem ter ouvido
música, que é algo sempre presente nos nossos dias, não é mesmo? A música Trem bala, da Ana
Vilela, Paranaense de Londrina, nos chama atenção por ser leve e nos trazer palavras de conforto
nesses dias tão difíceis. Vamos ler e cantar com ela.

Texto I - Trem-Bala
(Ana Vilela)

1. Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si

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

1

2. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti
3. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz
4. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós
5. É saber se sentir infinito
6. Num universo tão vasto e bonito, é saber sonhar
7. Então fazer valer a pena
8. Cada verso daquele poema sobre acreditar
9. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu
10. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu
11. É sobre ser abrigo e também ter morada em outros corações
12. E assim ter amigos contigo em todas as situações
13. A gente não pode ter tudo
14. Qual seria a graça do mundo se fosse assim?
15. Por isso, eu prefiro sorrisos
16. E os presentes que a vida trouxe pra perto de mim
17. Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar
18. E sim sobre cada momento, sorriso a se compartilhar
19. Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais
20. Porque quando menos se espera a vida já ficou pra trás
21. Segura teu filho no colo
22. Sorria e abraça os teus pais enquanto estão aqui
23. Que a vida é trem-bala, parceiro
24. E a gente é só passageiro prestes a partir
25. Laiá, laiá, laiá, laiá, laiá
26. Laiá, laiá, laiá, laiá, laiá
27. Segura teu filho no colo
28. Sorria e abraça os teus pais enquanto estão aqui
29. Que a vida é trem-bala parceiro
30. E a gente é só passageiro prestes a partir
A canção é um texto que põe em interação poema (letra) e melodia (a música).
Podemos afirmar que a letra é um poema, pois apresenta versos, ritmos, rimas,
características atribuídas aos textos desse gênero.
Essa é uma canção que nos leva a refletir sobre algumas questões. Percebam que
foram adicionados números à cada verso para facilitar a retomada durante a nossa leitura.

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

2

Vamos começar pelo título da canção: Trem bala. Esse título nos aponta para a direção de
um veículo muito rápido, com a velocidade superior aos demais meios de transporte da mesma
categoria, ou seja, a canção trata de algo nesse sentido, rápido, fugaz.
E a canção vai elencando quais os assuntos que vai abordar. Na 1ª linha (verso) informa que
não vai tratar sobre quem quer todo mundo para si, já no 2º verso aponta que vai explorar relações
de afeto, ou seja, “sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti”.
Observem que do 2º ao 8º verso o eu lírico (a voz no poema) vai destacando sentimentos e
ações positivas, leves.
No 9º verso há uma quebra, pois, o eu lírico aponta para a palavra “Não” com o seguinte
verso: “Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu” e vai mostrando que vale muito
mais o caminho que foi percorrido do que simplesmente a vitória, que são necessárias paradas para
analisar o que é importante na vida, por isso a palavra não, nesse caso faz referência a uma quebra,
uma pausa mesmo na correria das tarefas do dia para valorizar a vida.
No 17º verso há uma outra quebra na leveza quando o eu lírico demonstra a seguinte questão
“Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar”, portanto o dinheiro não dá conta de
comprar sorrisos, o tempo precisa ser aproveitado com quem realmente importa que são os pais os
filhos e outras levezas apontadas no texto.
A comparação que dá sentido ao título da canção está no 23º verso quando o eu lírico
afirma: “Que a vida é trem-bala, parceiro” há nesse verso a afirmação de que a vida é breve, passa
rápido e junto com os conselhos que foram dados ao longo da canção inteira, a necessidade de ser
bem aproveitada e vivida com tudo que é possível ser bom nela.
Deste modo, podemos afirmar que o título “Trem-bala” que foi comentado no início da
nossa conversa e que se refere a um veículo muito rápido está sendo comparado à vida, ou seja,
assim como o trem, a vida também é rápida, é curta.
E para fechar a canção, no último verso, o eu lírico nos dá um alerta de que nós “somos só
passageiros” e que estamos “prestes a partir”, para alertar que devemos aproveitar a viagem, ela é
curta, mas dependendo de como faremos o caminho, pode ser muito prazerosa, leve e bela.

ENTRE TEXTOS
Há uma possibilidade de diálogos entre os textos, ou seja, é possível e natural que em
algumas situações os textos conversem entre si. Como acontece esse diálogo? Os textos conversam
através de traços em comum que podem ser: temas em comum, estrutura semelhante, textos que
partem de uma mesma situação, textos que citam outros.
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Essas conversas podem acontecer com textos que pertencem ao mesmo gênero, que
pertencem a outras formas de linguagem, como por exemplos, os filmes que são baseados nos livros
no caso dos filmes do Hary Potter, ou peças de teatro baseadas em filmes, ou músicas que falam de
outras músicas, dentre outros. Esse diálogo, conversa entre textos, recebe o nome de
intertextualidade.
Vamos apresentar abaixo um outro texto, uma canção composta pela própria Ana Vilela para
ocasião do dia das mães. Nesta outra canção ela faz intertextualidade utilizando a mesma estrutura
dos versos que ela usa na canção original.
Texto II - Trem-Bala (Especial Dia Das Mães)
(Ana Vilela)

1. Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si
2. É sobre saber que, em algum lugar, alguém zela por ti
3. É sobre, desde cedo, aprender a reconhecer a sua voz
4. É sobre o amor infinito que sempre existiu entre nós
5. É saber que você está comigo
6. Nos momentos que eu mais preciso pra me acompanhar
7. Então fazer valer a pena
8. Cada verso daquele poema sobre o que é amar
9. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu
10. É ver que você me ajudou a trilhar cada caminho meu
11. É sobre ter abrigo e fazer morada no seu coração
12. E se eu precisar, você sempre irá me estender sua mão
13. A gente já passou por tudo
14. Qual seria a graça da vida sem você aqui?
15. Pra ser o meu porto seguro
16. O presente que a vida me deu logo que eu nasci
17. Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar
18. E sim sobre cada momento que juntas pudemos passar
19. Contigo aprendi que o mais importante é ser do que ter
20. E pelo que eu me tornei só tenho a te agradecer
21. Você me segurou no colo
22. Sorriu e entendeu realmente o que era amar
23. E eu desde o primeiro dia
24. Tão pequena, já soube que em ti podia confiar
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O que podemos encontrar em comum entre os dois textos? Primeiramente os dois são
canções, escritas em versos. No primeiro existem apontamentos sobre a vida, como ela precisa ser
encarada, têm conselhos leves e é direcionada para todos os leitores que gostem de música, de
poemas.
No texto dedicado às mães, são deslumbrados o reconhecimento e o amor que devemos ter
para com todas as mães. É importante perceber que são usados em alguns momentos os mesmos
versos da canção originais, como acontece no primeiro e segundo versos das duas canções: “não é
sobre ter todas as pessoas do mundo pra si” “é sobre saber que em algum lugar alguém zela por”.
Isso pode? Sim, porque mesmo sendo os mesmos, os versos têm continuidades completamente
diferentes o que não diminui a singularidade de ambos.
A intertextualidade é caracterizada nesses dois textos pela estrutura textual, organização em
forma de versos, pela leveza das palavras que são direcionadas aos leitores e às mães, pelo fato de
ambos os textos serem canções. E vocês, como leitores cada vez mais atentos, podem ter encontrado
mais semelhanças. E se encontraram estão de parabéns.

Desafios - Língua Portuguesa

1.

Depois da Leitura dos textos, marque V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas.

( ) Os dois textos apresentados na atividade, Trem-bala e Mãe, ambos da Ana Vilela são canções
pois combinam letra e melodia.
( ) Há um diálogo entre os dois textos que é estabelecido pela temática, pois os dois textos versam
sobre o mesmo assunto.
( ) Os dois textos são também poemas porque são escritos em versos, possuem ritmo e rimas.
(

2.

) Há entre os dois textos intertextualidade pois ambos são do mesmo gênero.

No texto 1 Trem-bala é possível estabelecer relação (comparação) entre o título da canção e

outro elemento do texto. Qual é esse elemento?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
3.

“No 9º verso há uma quebra, pois, o eu lírico aponta para a palavra não”. De acordo com a

leitura proposta para o texto 1 qual o sentido da palavra não no texto?
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________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

4.

O texto 2 foi composto com um objetivo. Qual é ele qual é o

seu interlocutor, a quem ele é direcionado?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
6

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

5.

As semelhanças estruturais, o diálogo entre os dois textos recebe pode ser chamado

de______________________________________________________________________________

6.

Aponte

uma

ou

mais

semelhanças

percebidas

por

você

entre

eles_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

7.

Com qual dos dois textos você mais se identificou? Justifique.

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Língua Inglesa

ACTIVITY A: No texto abaixo você vai exercitar novamente a

habilidade de leitura em inglês. Após a leitura do texto (lembre-se de
explorar todos os recursos visuais para te ajudar a entender o texto,
bem como as palavras cognatas), responda as questões A, B e C da
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tarefa semanal. Você acredita que o cyberbullying é uma prática frequente nas redes sociais? O
que podemos fazer para combatê-lo? (A resposta poderá ser em português).
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Read the text: “A campaign to warn about the dangers of the technologies”
Cyberbullying is bullying that takes place over digital devices like cell phones, computers,
and tablets. Cyberbullying can occur through SMS, Text, and apps, or online in social
media, forums, or gaming where people can view, participate in, or share content.
Cyberbullying includes sending, posting, or sharing negative, harmful, false, or mean
content about someone else. It can include sharing personal or private information about
someone else causing embarrassment or humiliation. Some cyberbullying crosses the line
into unlawful or criminal behavior.
The most common places where cyberbullying occurs are:


Social Media, such as Facebook, Instagram, Snapchat, and Tik Tok



Text messaging and messaging apps on mobile or tablet devices



Instant messaging, direct messaging, and online chatting over the internet



Online forums, chat rooms, and message boards, such as Reddit



Email



Online gaming communities

ACTIVITY B : De acordo com o texto, os locais mais comuns onde o cyberbullying acontece

são: Atenção: a resposta é em inglês, mas você vai retirar as informações do texto. É só localizálas!
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

ACTIVITY C: Marque as opções que, segundo o texto, materializam a prática do cyberbullying.

( )SMS ( ) Text ( )Apps ( )Social Media ( ) Letter ( )TV
( )Radio ( )Forums ( )Games

As fontes das imagens e materiais de pesquisas utilizados para elaboração desta atividade semanal, estão
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ACTIVITY D: Nesta atividade, a leitura continua sendo a

habilidade a ser desenvolvida. Lembre-se: a leitura faz
você ampliar o seu vocabulário em língua inglesa e fazer
com que você vá aos poucos tendo menos dificuldades
para entender os próximos textos.
De acordo com o texto, marque a alternativa ERRADA.
a) 70% dos estudantes relatam verem cyberbullying
online.
b) 68% dos adolescentes concordam que o cyberbullying
causa sérios problemas.
c) Mais de 80% dos jovens usam celulares regularmente.
d) O celular é o meio mais comum para a prática de
cyberbullying.
e) Garotos sofrem duas vezes mais que as meninas
cyberbullying online

Desafios - Língua Inglesa

ENGLISH GRAMMAR
O Simple Future (Futuro Simples) é um tempo verbal usado para expressar
ações futuras que irão ocorrer e pode indicar uma decisão que está sendo
tomada no ato da fala. Além disso, expressa também um pedido, uma promessa,
um aviso, um convite ou uma oferta.

 Futuro com WILL
Geralmente, usamos o will para indicar uma ideia de futuro que pode expressar incerteza ou
ser decidida no momento da fala. Vejamos o texto abaixo:
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After reading, answer.
Desafio de Língua Inglesa

ACTIVITY E: A texto cita um compromisso anti-bullying e, para isso, o Simple Future (Futuro
Simples) é utilizado para expressá-lo. Que pedido é esse? Qual a mensagem que o texto transmite?
Atenção: A resposta poderá ser em português.

ACTIVITY F: Organize as palavras para formar frases no futuro.
a) in the air. / sports / will / People / play
b) will / robots / help us / 24 hours / a day.
c) on vacation. / will / People / to space / go

Língua Espanhola

¡Hola! ¿Qué tal?
¡Bienvenidos a Aprendizaje conectado – Lengua
española!
En la clase pasada hablamos un poquito sobre el medio
ambiente y su importancia para nuestra convivencia con la
naturaleza. En esta segunda clase seguiremos hablando
sobre el medio ambiente, porque el ser humano debe
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concienciarse de la necesidad de

proteger el medio ambiente.

Na aula passada falamos um pouquinho sobre o meio ambiente e sua importância para nossa
convivência com a natureza. Na segunda aula continuaremos falando

sobre o meio ambiente

porque os seres humanos devem se conscientizar da necessidade de proteger o meio ambiente.
Día Mundial del Reciclaje

El día 17 de mayo, se celebra el Día Mundial del
Reciclaje, con el objetivo de concienciar a la
población acerca de la utilidad de esta herramienta
sencilla y al alcance de todos para la mejora del
medio ambiente.
Entendemos por reciclaje el proceso por el cual un
producto ya utilizado, en principio destinado al
deshecho, se procesa para su reutilización, disminuyendo así el impacto medioambiental de nuestros
hábitos de consumo.
Reciclar no solo es una responsabilidad de las instituciones o de los grupos ambientalistas y
ecologistas. Es una responsabilidad de todos nosotros. De ti depende darle otra vida a los envases
que utilizas.
Es un pequeño gesto diario que cuida la salud de nuestro planeta. Es también muy importante
fomentar el hábito del reciclaje a edades tempranas, para que aprendan a respetar la naturaleza y
sean conscientes de las ventajas de vivir en un entorno limpio.

¡Curiosidades!
En el cuadro de abajo hay ejemplos del biodegradación de la basura en el mar. No quadro abaixo
tem exemplos de biodegradação do lixo no mar.
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Desafio de Língua Espanhola
¿Qué ya conoces?
¿Vamos a practicar un poquito?

1. Escribas en frente de cada palabra el tiempo de biodegradación de la basura en el mar. Escreva
na frente de cada palavra o tempo de biodegradação do lixo no mar
a. Pañal desechable _________
b. Bandeja de corcho ________
c. Nylon de pesca __________
d. Lata___________
e. Lata de aluminio _____________
f. Aros de plástico ______________
g. Bolsa de plástico _____________
2.

Boya de corcho _______________El vidrio, el papel y el metal son, por el momento, los

materiales que más habitualmente se reciclan. Una vía para la mejora en la práctica del reciclaje, es
el conocimiento de los medios a nuestro alcance. Además de los habituales contenedores para el
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papel, los residuos y los restos orgánicos, existen los llamados ‘puntos limpios’. Escriba en los
cuadrados los nombres en español de los materiales correspondiente a sus contenedores.
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Hora de pesquisar...
Você sabe a diferença entre reciclagens e reutilização? Reciclagem são resíduos sólidos que passam
por um processo químico ou físico, gerando um novo produto, exemplo garrafa PET. Reutilização é
a nova utilização do objeto, podendo ser utilizado para o mesmo fim ou não, exemplo: garrafa de
vidro retornável.
Na tua cidade tem coleta seletiva, ou seja, separação do lixo orgânico e do lixo seco?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Você sabe dizer para onde vão as latas coletadas de alumínio?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Qual a vantagem de utilizar embalagens retornáveis?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Dê exemplos de objetos recicláveis e reutilizados que você e sua família utilizam no quotidiano.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

¡ADIÓS!
¡NOS VEMOS EN LA PRÓXIMA CLAS
Arte
Artesanato Mato-grossense – Tradição e aprendizado

As fontes das imagens e materiais de pesquisas utilizados para elaboração desta atividade semanal, estão
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Olá, esta semana abordaremos sobre Artes Integradas, principalmente em Mato Grosso. No
entanto, não deixaremos de relacionar com o Meio Ambiente, observando os elementos que
compõem nosso Artesanato.
Para começar, o que você sabe sobre ARTESANATO? Você sabe se na sua família tem um
Artesão?
- Por exemplo, algum membro de sua família faz crochê ou tricô? Porque se faz, este
membro é um artesão.
- E você sabe fazer algum trabalho manual?
Veja alguns exemplos de artesanatos mato-grossenses.

Segundo a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico – SEDEC, Mato Grosso
está se tornando referência para outros Estados, quando o assunto é artesanato. E isso vem
acontecendo há alguns anos.
PARA SEU CONHECIMENTO: O artesanato é a arte e as obras dos artesãos. Um artesão,
por outro lado, é a pessoa que realiza trabalhos manuais, sem recorrer a máquinas nem a
processos automatizados. ... O artesanato faz parte da cultura tradicional dos povos, já que as
suas origens remontam à época pré-industrial.
Disponível em: https://conceito.de/artesanato

A seguir veja, exemplos diversos de ARTESANATOS que, ultimamente, também geram rendas
familiares em Mato Grosso:
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O trabalho artesanal em Mato Grosso surgiu da necessidade de sanar a carência de
elementos utilitários na região. Com isso, nasceram as peças de cerâmicas para uso doméstico, tais
como: panelas, pratos, potes e posteriormente, chegaram também para fins ornamentais (vasos,
peças artísticas e adereços que são objetos usados para enfeite, como anéis, pulseiras, brincos,
colares, cintos).
Mas, mesmo diante de todo esse trabalho artesanal citado, temos a tecelagem que talvez
represente maior em temos de divulgação a arte mato-grossense. À frente desse trabalho de tecer,
temos as mulheres que se destacam, as chamadas rendeiras, essas fiavam e tingiam o próprio fio, do
qual teciam as redes lavradas (bordadas) com motivos diversos, principalmente valorizando fauna e
a flora da região. Tecem com a mesma habilidade das mulheres indígenas, de onde se origina esta
tradição.
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No entanto, Mato Grosso não se limita apenas a esses trabalhos artesanais, temos também
os trabalhos feitos em madeira, principalmente das localidades ribeirinhas do Rio Cuiabá, como as
gamelas e tigelas feitas pelos canoeiros, confeccionados com a madeira denominada ximbuva, ou o
cambará, macia e fácil para escavar. Enriquecendo o artesanato de madeira, temos o artesão
conhecido como cururueiro, que fabrica a Viola de Cocho, instrumento musical para
acompanhamento do Cururu e Siriri. Essa Viola de Cocho é confeccionada a partir da madeira de
diferentes espécies da flora regional como sarã de leite, sarã d`água, pau de abóbora, embiriçu,
urucuana e algumas outras. O tronco é escavado como um cocho até as paredes ficarem lisas e
finas.
O braço é curto, possui uma paleta inclinada,
com ângulo acentuado. É composta de diferentes partes:
cavalete, pestana, cravelhas, cordas e os pontos de
barbante encerado. A maioria das violas possui cinco
cordas, mas pode variar de acordo com o artesão. O
orifício no tampão também é um aspecto variável. As
cordas eram produzidas de vísceras de animais, mas hoje
incorporam as linhas de nylon e até de metal.

Desafios – Arte
Aqui mencionamos sobre o Artesanato Mato-grossense de modo geral. Você pode conhecer
desde o significado até como ele acontece aqui no Estado. Mas, agora, precisamos conhecer a
realidade do seu município, do lugar onde mora. No seu dia a dia, como o artesanato está presente?
Com base nos exemplos que demos, você identifica na sua vida a valorização dos trabalhos
manuais? Já apresentou na escola sobre o artesanato local ou regional? Prestigiou alguma exposição
de artesanato?
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Diante de tudo que você viu aqui sobre Artesanato, represente o artesanato que você mais
admira, gosta. Mas se você quiser fazer algo maior, faça uma montagem através de recortes e
colagem, desenhos e pinturas. (Dica: Utilize o verso da folha ou um caderno para desenvolver esta
atividade)

Educação Física
Olá estudante, tudo bem? Nesta semana estudaremos sobre o Esporte
contemporâneo e alguns problemas que surgiram em decorrência das
transformações do esporte. Então venha comigo!

16

A EVOLUÇÃO DO ESPORTE – PARTE II
Lembra que na última aula vimos a classificação do esporte quanto aos Períodos históricos?
Caso não tenha lembrado, é só revisar!
Nesta aula trataremos sobre o esporte Contemporâneo, que teve início nos fins da década de
1980. Porém, antes eu lhe farei mais uma pergunta: O que significa contemporâneo? É isso mesmo,
significa “que é do tempo atual” ou simplesmente “tempo atual”. Agora sim, podemos continuar!
Venha comigo.

O esporte contemporâneo entra em cena
No ano de 1976, durante a 1ª Reunião de Ministros de Esporte, que ocorreu em Paris, foi
estabelecido que até o final da década de 1980 a UNESCO publicaria e divulgaria um documento
com diretrizes para sociedade sobre questões relativas ao esporte, visando um mundo melhor.
Esse documento é conhecido como “Carta
Internacional de Educação Física e Esporte
(UNESCO/1978)”, nela, logo de início, ficou o
reconhecimento de que as práticas esportivas são
direito de todas as pessoas, independentemente da
idade e situação física. Depois da Carta da
UNESCO, os documentos sobre esporte passaram
a reconhecer o direito de todos às práticas
esportivas, defendendo a inclusão social no

Fonte: SporTV

Equipe do Brasil, versão Paralimpíadas 2016

esporte.

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

No Brasil, a comissão de Reformulação do Esporte Brasileiro de 1985 sugeriu que o
conceito de Esporte fosse ampliado, deixando a perspectiva única do desempenho. Dessa forma,
foram introduzidas na realidade esportiva nacional, as manifestações Esporte-educação, Esporte-
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participação (lazer) e Esporte-performance (desempenho).

Problemas em decorrência das transformações no esporte.
A prática de esporte ao longo do tempo foi entendida pela sociedade como necessária à
saúde, isso porque, o esporte pode aprimorar o caráter, promover a dedicação, despertar o espírito
esportivo e promover a alegria do participante. Porém, alguns problemas surgiram em decorrência
das transformações do esporte, os quais devem ser evitados também no esporte da escola. Dentre os
problemas podemos citar a competitividade desleal, a trapaça, problemas relacionados com os
espectadores, a má influência da mídia (TV, internet, etc.) e o foco apenas no dinheiro, deixando
para trás o lema conhecido: “O importante não é vencer, mas participar”, que surgiu durante os
Jogos Olímpicos de 1908 em Londres.
A competitividade desleal, ocorre, por exemplo, quando um jogador tenta contundir
(machucar) seus adversários para que esses saiam da partida. Outro problema ocorre quando o
dinheiro se torna o principal interesse no esporte, o que às vezes, pode fazer os competidores não
praticarem um jogo limpo, isso porque muitas vezes a mídia com seus interesses apenas em lucrar
dinheiro, pode manipular o esporte e os torcedores. Por fim, podemos verificar os problemas
relacionados aos espectadores, pois as pessoas gastam mais tempo vendo ao esporte do que os
praticando, outros são tão fanáticos como espectadores que acabam ficando muito agitados, e o
resultado tem sido o aparecimento de problemas individuais e/ou coletivos, como a violência entre
torcedores.
Adoro aulas teóricas de educação física e gosto
muito das aulas práticas! Mas agora vou responder
os desafios de Educação Física.

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

Desafios de Educação Física
1. Complete:
a) No Brasil, a __________________________ do Esporte Brasileiro de 1985 sugeriu que o
conceito de Esporte fosse ampliado, deixando a perspectiva ________________________. Dessa
forma

que

foram

introduzidas,

____________________,

na

realidade

__________________

esportiva

(lazer)

e

nacional,

as

manifestações

___________________________

(desempenho).
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b) A “__________________________________________________________”, logo de início,
ficou o reconhecimento de que as práticas esportivas são direito de todas as pessoas,
independentemente, da __________ e situação _________________.

2) Relacione as colunas:
(1) problema que surgiu em decorrência
das transformações do esporte.

( ) prática de esporte.

(2) entendida pela
necessária à saúde.

( ) final da década de 1980.

sociedade

como

(3) O esporte contemporâneo entra em
cena.
(4) Carta Internacional de Educação Física
e Esporte (UNESCO/1978).

( ) documento com diretrizes
relativas ao esporte, visando um
mundo melhor.
( ) extrema competitividade.

3) Leia a seguinte situação:
Richeldison e Mizaltino são estudantes do 9° ano do Ensino Fundamental. Durante a
aula prática de Educação Física, eles foram escolhidos pela professora Patrireni para
serem líderes de equipe, para tanto, teriam que escolher 5 pessoas para compor
suas equipes. Os líderes não sabiam se as equipes iriam ou não competir.
A professora Patrirene estabeleceu a seguinte regra, Richeldison escolhe o primeiro
(a) para compor a equipe dele, em seguida Mizaltino escolhe o primeiro (a) para
compor sua equipe, depois escolheremos a segunda pessoa, a terceira, e assim
sucessivamente, até que tenhamos 5 pessoas mais o líder em cada equipe.
Richeldison pensou o seguinte: vou escolher só aqueles que têm boa performance
(desempenho) para gente ganhar o jogo!
Mizaltino pensou o seguinte: vou escolher aqueles que tenho maior amizade e os
que ficam sempre por último, pois quando não estou como líder, fico entre eles!

Dentre os pensamentos de Richeldison e Mizaltino, qual você mais se identifica? Por quê?

As fontes das imagens e materiais de pesquisas utilizados para elaboração desta atividade semanal, estão
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________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Unidade
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Área de Matemática
E aí pessoal? Como vocês estão? Todo mundo em casa? Nós aqui
no trabalho estamos tomando todos os cuidados necessários para
prevenção do Covid-19!
Na última aula de Matemática nós trabalhamos com
porcentagens e como ela faz parte do nosso cotidiano e
problematizamos algumas situações. Apenas para relembrar, vamos
analisar uma notícia retirada da internet. Sobre a pandemia do
Covid-19 em Mato Grosso: “Considerando o número total de casos

em Mato Grosso, 52,3% dos diagnosticados são do sexo feminino e 47,7% masculino1”, essa
afirmação significa que de 100 pacientes que testaram positivo, aproximadamente, 52 são mulheres
e 48 são homens.
Espero que tenham gostado de Porcentagem. Para essa semana vamos trabalhar com
Probabilidades, já ouviu essa palavra? Claro né, então vamos lá!

Probabilidade em nossa vida
Você já pensou sobre o que há de comum entre:


Comprar uma rifa e pagar seguro de automóvel?

A semelhança entre essas situações é que elas envolvem incerteza e requerem comparação
entre riscos e possíveis benefícios. Porém quase tudo na vida é assim, não é mesmo?
Em nossa condição humana nunca tivemos o controle completo sobre o
futuro (não é uma frase que dá o que pensar?). Por outro lado, temos bastante
informações sobre o que “pode” acontecer.

Pesquisas mostram qual o

candidato tem mais chance de ganhar as eleições, a probabilidade de uma
pessoa fumante desenvolver uma doença, entre outras. Diante de tanta

1

Disponível em: https://g1.globo.com/mt/mato-grosso/noticia/2020/05/13/secretaria-de-saude-confirma-673-casos-decovid-19-em-mt-21-pessoas-morreram-no-estado.ghtml
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instabilidade e de tanta mudança, é importante sabermos interpretar as estatísticas e
informações sobre probabilidades, é a partir delas basearmos nossas decisões.
Experimento aleatório, espaço amostral e evento
Os experimentos aleatórios dependem da sorte para acontecer. A palavra “aleatório” quer
dizer isto: qualquer dos resultados possíveis pode ser o próximo a ser obtido ou pode nunca ser
obtido, dependendo do acaso para isso. Como exemplos de experimentos aleatórios, temos:
 Jogar um dado e observar o número da face de
cima;
 Lançar uma moeda e observar o resultado.
Espaço amostral é o nome dado ao conjunto de resultados possíveis de um evento aleatório.
Dentro do espaço amostral são colocados TODOS os resultados possíveis.

Agora vamos explorar a construção de outros espaços amostrais:
a) Sorteio de um número par maior que zero e menor do que 10.
Para construirmos esse espaço amostral primeiramente devemos listar os números de 0 a 10:
0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10
Vamos chamar o espaço amostral de A. E retirar desses números, os que são pares maiores
que 0 (então 0 não entra) e menores que 10 (então 10 não entra), o espaço amostral para esse
experimento será:
A = {2 – 4 – 6 – 8}

b) Lançamento simultâneo de um dado e uma moeda.

As fontes das imagens e materiais de pesquisas utilizados para elaboração desta atividade semanal, estão
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Existem duas possibilidades para o lançamento de uma moeda: cara ou coroa. E seis
possibilidades para o lançamento de um dado. Para construirmos o espaço amostral desse
experimento de um modo mais fácil vamos chamar cara de C e coroa de K, e listar cada
possibilidade, por exemplo, ao lançarmos os dois ao mesmo tempo podemos tirar Cara na
moeda e 3 no dado, o que daria C3 e assim sucessivamente, desse modo teríamos esse espaço
amostral:
A = {C1, C2, C3, C4, C5, C6, K1, K2, K3, K4, K5, K6}
Evento na teoria de probabilidades, é um conjunto de pontos amostrais de um espaço
amostral, ou seja, é um subconjunto do espaço amostral.
No lançamento dos dados, podemos citar como exemplo de evento “sair um número par”.
No sorteio de cartas numeradas de 1 a 10, podemos citar como evento “sorteamos números
maiores ou iguais a 6”.
Cálculo da Probabilidade
Seja E um evento qualquer no espaço amostral A. Temos que a probabilidade do evento A
ocorrer é a razão entre o número de resultados favoráveis e o número de resultados possíveis. Em
outras palavras, é o número de elementos do evento n(E) dividido pelo número de elementos do
espaço amostral a que ele pertence n(A).
P(E) = n(E)
n(A)
Exemplos:
→ Qual é a probabilidade de, no lançamento de uma moeda, o resultado ser cara?
Solução:
Observe que o espaço amostral só possui dois elementos e que o evento é sair cara e, por isso,
possui apenas um elemento.
P(E) =

n (E)
1
=
= 0,5 = 50%
n(A)
2

→ Qual é a probabilidade de, no lançamento de duas moedas,
obtermos resultados iguais?
Solução:
Representando cara por C e coroa por K, teremos os seguintes resultados possíveis:
A = {(C, K); (C, C); (K, C); (K, K)}
O evento obter resultados iguais possui os seguintes casos favoráveis:
E= {(C, C); (K, K)}
Há quatro casos possíveis (número de elementos do espaço amostral) e dois casos
favoráveis (número de elementos do evento), logo:

As fontes das imagens e materiais de pesquisas utilizados para elaboração desta atividade semanal, estão
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P(E) =

n (E)
2
=
= 0,5 = 50%
n(A)
4

→ No lançamento de um dado, qual é a probabilidade de sair um resultado menor que 3?
Solução:
Observe que os números do dado menores do que 3 são 1 e 2, por isso, o evento possui apenas dois
elementos. O espaço amostral possui seis elementos: 1, 2, 3, 4, 5 e 6.
n (E)
2
P(E) =
=
= 0,3333… = 33%
n(A)
6
22
Desafios de Matemática
Agora chegou a sua vez de colocar em prática o que
aprendemos na aula de hoje, tenho certeza de que você vai
tirar de letra!
1. Cinco bolas numeradas de 1 a 50 são colocadas em
uma urna, e uma bola é sorteada. Determine a probabilidade
de sair uma bola com um número:
a)
Par;
b) Ímpar;
c)
Primo;
d) Menor do que 5;
e)
Maior do que 4.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
2. Patrícia desafiou Rosângela a resolver uma questão de múltipla escolha com cinco
alternativas, em que apenas uma é correta. Porém, Rosângela não sabe a resposta e vai tentar
adivinhar utilizando a sorte. Qual a probabilidade de Rosângela acertar a questão?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
3. Uma caixa contém quatro papeizinhos amarelos numerados de 1 a 4, e seis papeizinhos
numerados de 5 a 10. Retirando-se ao acaso um dos papeizinhos, determine a probabilidade:
a) De sair um papelzinho amarelo;
b) De sair um papelzinho com número par;
c) De sair um papelzinho amarelo com número par.
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__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
4. A tabela abaixo relaciona todas as possibilidades de soma dos pontos ao se lançar dois dados
de seis faces.

1

1
2

2
3

3
4

4
5

5
6

6
7

2
3
4
5
6

3
4
5
6
7

4
5
6
7
8

5
6
7
8
9

6
7
8
9
10

7
8
9
10
11

8
9
10
11
12

a) Dois dados de 6 faces são lançados ao mesmo tempo. Calcule a probabilidade de se
obter soma igual a 5.

b) Dois dados de 6 faces são lançados. Determine a probabilidade de a soma ser maior ou
igual a 10.

c) Suponha que você vai ganhar um prêmio se acertar a soma dos pontos das faces voltadas
para cima ao serem lançados dois dados de 6 faces. Qual o palpite que você daria para a
soma? Por quê?
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