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Querida (o) estudante, nesta unidade vamos explorar o uso

dos

recursos

persuasivos

em

textos

argumentativos,

publicitários e ampliar nossas discussões sobre textos do
gênero artigo de opinião, que têm como princípio norteador
as

questões

polêmicas,

situações

de

conflito

que

“atravessam” nosso cotidiano gerando diferentes pontos de
vista, em que o autor (o articulista) faz uso da argumentação,
procurando convencer os leitores da sua opinião.

Você sabe o que é persuasão?
Para descobrir o significado dessa palavra, você vai precisar de
um dicionário ou de acesso à internet. Caso não tenha
nenhuma dessas opções, você pode perguntar a outras
pessoas sobre o significado. Agora é com você! Pesquise e
anote em seu caderno.

1

Secretaria Adjunta de Gestão Educacional – SAGE

Atividades de Língua Portuguesa
1) Para reconhecermos os recursos persuasivos, faz-se necessário termos clareza do
significado da palavra persuasão. Sobre o significado do termo, analise as afirmativas
abaixo:
I - Ação de fazer com que alguém acredite ou passe a acreditar;
II - Ação de persuadir, de convencer alguém sobre alguma coisa ou fazer com que essa
pessoa mude de comportamento e/ou opinião;
III - Persuasão é uma estratégia de comunicação que consiste em utilizar recursos
emocionais ou simbólicos para induzir alguém a aceitar uma ideia, uma atitude, ou
realizar uma ação.
Está correto o que se afirma:
a) Em todas as alternativas;
b) Somente nas alternativas I e II;
c) Somente nas alternativas II e III;
d) Somente nas alternativas I e III.
Figura 1: Textos persuasivos

Ao realizar a pesquisa e a atividade 01, você percebeu que todos
os dias estamos cercados por TEXTOS PERSUASIVOS que
interferem nas nossas escolhas, gostos e hábitos. Assim, a partir
de um propósito bem definido, eles utilizam RECURSOS
PERSUASIVOS e um discurso argumentativo bem convincente.
E sem nos darmos conta disso, estamos todos os dias lendo
textos persuasivos, seja a correspondência, os outdoors, as
promoções de lojas, artigos de opinião dentre outros. (DIANA,
2017)

Fonte: Adaptado de Solomo (2020)
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Os principais recursos persuasivos são: coerência, argumentos de autoridade,
comparações, exemplificações, relação de causa e consequência, verbos no
imperativo, linguagem verbal e não verbal, adjetivos, metáforas visuais, figuras
de linguagem, pontuação entre outros.
TEXTO 1

Figura 2: Vacinação Infantil

Fonte: Português (2020)

2) Após a leitura do texto 01 escreva em seu caderno quais recursos persuasivos foram
utilizados.
3) Os recursos persuasivos, também, são utilizados na elaboração de título de textos
argumentativos. Leia o título do artigo de opinião do autor José Neves Filho para resolver
a atividade abaixo.
COLAPSO ECOLÓGICO POR TRÁS DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS
José Neves Filho
Secretário de Meio Ambiente e Sustentabilidade da Prefeitura do Recife

Escolha a alternativa que indique o seguinte: quais recursos persuasivos foram utilizados
no título e nas informações iniciais do artigo?

a) Verbos no imperativo, linguagem não verbal;
b) Relação de causa e consequência, pontuação;
c) Argumentos de autoridade, linguagem não verbal;
d) Relação de causa e consequência, argumentos de autoridade.
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Para refletir acerca da argumentação, sugerimos para aqueles que têm acesso à
internet

assistir

ao

vídeo

“O

poder

da

argumentação”,

disponível

em:

https://www.youtube.com/watch?v=qYbLv9u88fo. Acesso em: 27 de out.2020.

4) Analise os textos, a seguir, e desenvolva uma reflexão, evidenciando as inferências
que podem ser extraídas a partir deles. Registre as suas considerações em seu caderno.
TEXTO 2

Figura 3: Mudanças Climáticas

Fonte: sustentável.com.br

TEXTO 3

Figura 4: Efeitos socioeconômicos da mudança climática

Fonte: Iberdrola
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5) DESAFIO: Faça uma pesquisa sobre o tema Mudanças Climáticas e suas
implicações na vida dos seres humanos. Visite os noticiários, telejornais, colunas
jornalísticas, blogs, sites, redes sociais, que abordam a respeito do tema em análise.
Não esqueça de fazer os seus registros das informações pesquisadas. Para
contribuir na sua pesquisa, disponibilizamos dois links: (i) o Podcast: Cidades e mudança
climática, disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=cEPO0k3m0bU e (ii) Tem
clima

em

casa

#21

-

Tá

quente?

Vai

piorar.

Disponível

em:

https://www.facebook.com/ObservatorioClima/videos/881577859039564.

Estudante, você notou que para defender nossa posição frente a
um tema polêmico é necessário que organizemos nossa defesa,
certo? Então, leia a explicação PARA SABER MAIS, em que
encontrará alguns passos fundamentais a respeito da estratégia
argumentativa e questão polêmica.
Fonte:br.pinterest.com

PARA SABER MAIS: ESTRATÉGIA ARGUMENTATIVA E QUESTÃO
POLÊMICA
Podemos definir estratégia argumentativa como o conjunto de procedimentos e
recursos verbais utilizados pelo argumentador para convencer tanto seus
adversários quanto o auditório envolvido. Como em qualquer outra área de atividade
humana, uma boa estratégia é fundamental para garantir um resultado favorável.
No caso da argumentação, isso envolve desde a escolha das palavras mais
apropriadas, o “tom” mais adequado, até os tipos de argumento empregados e a
organização geral da argumentação. Um passo fundamental para definir uma boa
estratégia argumentativa é a definição de “por onde” se vai entrar no debate, já que
toda questão polêmica envolve aspectos muito diversos. Discutir se há formas
certas e erradas de falar o português, por exemplo, envolve fatores diversos. O que
dizem os pesquisadores (linguistas, gramáticos, filólogos etc.) a esse respeito? O
que pensam os diferentes “profissionais da linguagem” (escritores, jornalistas,
professores, editores etc.)? Que aspectos culturais e sociais estão associados a
essa questão? Cada um desses fatores permite ao argumentador uma entrada
diferente no debate, reservando-lhe tanto um “lugar” a ocupar quanto um estilo
particular de argumentação a desenvolver. Assim, ao decidir “por onde entrar”, o
argumentador “se situa” no debate, definindo, ainda, as estratégias a serem
utilizadas. Para quem escolhe o caminho do direito, por exemplo, recorrer à
autoridade de um jurista pode ser de grande valia; para aquele que envereda pelo
campo das ciências experimentais, no entanto, o recurso ao conhecimento de um
especialista será de pouca ou nenhuma valia se o argumentador não dispuser de
dados e experimentos confiáveis para demonstrar sua tese. Outro exemplo:
carregar no apelo emocional (ou moral) pode ser uma estratégia decisiva num
debate eleitoral; mas dificilmente será apropriado numa discussão sobre saúde
pública. E assim por diante.
Disponível em: https://www.escrevendoofuturo.org.br/blog/especial-artigo-de-opiniao/
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6) Leia, atentamente, os artigos de opinião, a seguir, procurando reconhecer os aspectos
contextuais e discursivos presentes em cada texto e responda às questões solicitadas.

TEXTO 4
COLAPSO ECOLÓGICO POR TRÁS DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS
José Neves Filho
Secretário de Meio Ambiente e Sustentabilidade da Prefeitura do Recife
Publicado em: 18/07/2020.

As ações do homem têm causado um desequilíbrio ambiental e, como tudo na
natureza tem seu instinto natural e seu mecanismo de defesa, o planeta reage com
respostas que afetam a nossa vida. Somente no mês de junho, as consequências
apareceram em forma de nuvens de gafanhotos, depois uma massa de ar extremamente
seca e empoeirada deu nome ao fenômeno apelidado de Godzilla, apontado como o
maior e mais intenso dos últimos 50 anos, e, agora, um ciclone bomba com fortes
tempestades e rajadas de vento. Todos têm um fator em comum: gatilhos climáticos.
Não bastasse a pandemia da Covid-19, as pessoas começaram a sentir que os
efeitos das mudanças climáticas são capazes de transformar o meio ambiente. O clima
do mundo está mudando, promovendo transformações nos ciclos ecológicos com fatores
intrinsecamente ligados ao desmatamento e à perda da biodiversidade, resultando em
aumento da temperatura, mudança no ciclo das chuvas e dinâmicas dos ventos.
Anunciada como uma das maiores ameaças à humanidade, as mudanças climáticas
mostram ainda outros sinais de seus impactos, como a concentração de gases poluentes
na atmosfera e extinção de espécies que garantem o equilíbrio ecológico. Isso implica
em alterações nos modos de vida e a busca por alternativas sustentáveis que resultem
em uma cultura de pertencimento e convivência sustentável.
De acordo com dados da NOAA (Administração Oceânica e Atmosférica Nacional)
dos Estados Unidos, a temperatura média global tem sido mais quente que a média de
todo o século 20 desde 1976. E desde o início do século 21, o recorde de temperaturas
altas foi quebrado cinco vezes, o que levou o ano de 2017 a assumir a terceira posição
do ano mais quente desde 1880. Reforçando o compromisso em cumprir as metas da
agenda climática e se tornar cada vez mais resiliente, Recife foi a primeira cidade
brasileira a reconhecer a Emergência Climática Global em decreto 33.080/2019, firmado
pelo prefeito Geraldo Julio, durante a 1ª Conferência Brasileira de Mudança do Clima em
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2019. Um compromisso necessário a ser trabalhado ao longo dos próximos anos com
políticas públicas efetivas de monitoramento e adaptação da cidade.
Este compromisso é inadiável, pois as ameaças climáticas às quais Recife está
submetida, como seca meteorológica, elevação do nível do mar e ondas de calor, se
tornaram pontos focais de incessantes estudos para a elaboração de um Plano de Ação
Climática - a ser lançado ainda este ano - para um planejamento urbano sustentável
local, sem comprometer a capacidade das gerações futuras. As ações serão voltadas às
áreas urbanas essenciais para uma adaptação bem-sucedida à emergência climática, a
redução de seus efeitos e o alerta precoce, seguindo sempre o lema de “pensar global,
agir local”.
Disponível em: https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/opiniao/2020/07/colapso-ecologico-portras-das-mudancas-climaticas.html . Acesso em: 30 out. 2020.

TEXTO 5
COMO AS MUDANÇAS CLIMÁTICAS IMPACTAM NO CORPO
HUMANO?
Carolina Fioratti
Há quem negue as mudanças climáticas, mas elas estão aí. Cientistas sugerem
que o primeiro semestre de 2020 pode ter sido o mais quente dos últimos 140 anos, o
que reforça os impactos a longo prazo do aquecimento global. Aumento de temperaturas,
derretimento de geleiras e extinção das espécies são alguns dos problemas rapidamente
associados à crise climática, mas não são os únicos. A saúde da população está
intimamente ligada com estas mudanças, seja por problemas mais diretos, como as
alergias, ou indiretos, como a subnutrição.
Desde 1950, o dióxido de carbono (CO2) teve sua emissão aumentada em 31%.
A alta na emissão de gases do efeito estufa preocupa, principalmente, médicos
otorrinolaringologistas, que devem lidar com um agravamento na alergia de seus
pacientes. Por incrível que pareça, nem o “ar puro” dos parques pode livrar os alérgicos
de seus problemas. É fato que as plantas fazem fotossíntese para se alimentar; e quando
há mais CO2 no ambiente, elas também executam o processo em taxas mais altas,
produzindo ainda mais pólen, que pode agravar sintomas de quadros alérgicos.
Apenas em 2020, três recordes de temperatura foram batidos. A Antártida superou
os 20ºC, enquanto o Ártico atingiu os 38ºC. O mais recente ocorreu em agosto, quando
7
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um termômetro marcou 54,4ºC na Califórnia, temperatura mais alta já registrada na
Terra. Estes fenômenos não são uma simples coincidência; o planeta está esquentando,
mas o corpo dos seres humanos pode não estar pronto para isso.
O calor excessivo pode causar exaustão, insolação e até comprometimento das
funções cognitivas. Caso a pessoa não beba mais água do que seu corpo está
eliminando, seja pelo suor ou xixi, o quadro pode evoluir para uma desidratação. Em
determinado momento, devido a exposição contínua e falta de líquido, o corpo não terá
mais como produzir suor e haverá um sobreaquecimento do organismo, causando dores
de cabeça e letargia. Depois, a pele começa a ressecar e o cérebro não consegue mais
mandar sinais ao corpo, devido ao esgotamento dos eletrólitos, eliminados com a água.
Caso nada seja feito, a pessoa acaba morrendo.
Um relatório recente publicado na revista Nature indica que, até 2050, o preço de
alguns alimentos deve subir exponencialmente devido aos esforços para retirar carbono
do ar, reduzindo as áreas de plantio.
Apesar do problema nem sempre ser diretamente ligado às mudanças climáticas,
pode representar um aumento das taxas de subnutrição, já que parte da população
deixará de ter acesso a alguns produtos. A subnutrição é uma das principais causas da
mortalidade infantil e ocorre quando o organismo não recebe minerais, vitaminas e outras
fontes de energia necessárias para o desenvolvimento.
Outro problema indireto das mudanças climáticas que pode afetar o corpo humano
é o aumento de doenças infecciosas. Apenas no Brasil, de dezembro de 2019 a janeiro
de 2020, os casos de dengue aumentaram 128% em relação ao mesmo período do ano
anterior.
Devido às mudanças climáticas, pesquisadores estimam que o Zika Vírus poderá
estar circulando na Europa até 2080. Neste ano, a ONU e a OMS chegaram a declarar
que as pandemias, como a do coronavírus, são resultado da destruição da natureza.
Disponível em: https://super.abril.com.br/saude/como-as-mudancas-climaticas-impactam-no-corpohumano/. Acesso em: 03 nov. 2020.

a) Nos textos encontram-se palavras desconhecidas? Em caso afirmativo, você
pode fazer uma pesquisa na internet ou utilizar o dicionário impresso para resolver
as dúvidas presentes.

8

Secretaria Adjunta de Gestão Educacional – SAGE

b) Qual a posição defendida pelo autor do texto 4 e do texto 5 frente ao tema em
discussão?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
c) E quanto a você, qual o seu posicionamento a respeito do tema? Justifique.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
d) Para uma melhor compreensão da organização retórica (a arte de convencer e
persuadir) feita pelos autores do gênero artigo de opinião, destaque em cores
diferentes as partes constituintes dos textos lidos, acima, a partir das questões
norteadoras a seguir:

Contextualização

Como o autor contextualiza/apresenta o tema? Ele
utiliza um fato/evento motivador ou uma definição
a partir do problema em questão?

Apresentação da tese/da
opinião

Como o autor se posiciona diante da discussão
empreendida? A favor ou contra?

Defesa da tese/da opinião
Propostas de
intervenções/Soluções
para o problema

De que forma o autor defende a sua posição?
Quais argumentos são empregados pelo autor
(articulista)?
O autor apresenta uma frase que sintetize sua
posição? O autor traz sugestões para solucionar o
problema?

Fonte: ECKERT, G.P.; PINTON, F.M. (2015). – Texto Adaptado
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e) Agora que você observou a organização retórica (a arte de convencer e persuadir)
feita pelos autores do gênero artigo de opinião nos textos 4 e 5 da atividade 06,
responda as questões abaixo no intuito de ampliar seus conhecimentos a respeito.
i) De que maneira o autor de cada texto faz a contextualização do tema para o
leitor?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
ii) Quais argumentos os autores utilizam para defender a sua posição diante do
tema?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
iii) Analise se, nos textos, os autores utilizam alguma frase que possa sintetizar
a defesa do seu ponto de vista, ou seja, que sintetize a conclusão. Caso haja,
transcreva no campo abaixo.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
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7) Agora, é com você! Qual a sua opinião a respeito do tema “Mudanças climáticas”, que
vem, cada vez mais, sendo discutido na sociedade? Para a defesa de seu
posicionamento, registre fatos ocorridos no bairro, cidade ou estado, onde você vive, em
relação às mudanças climáticas, evidenciando causas e as consequências que a sua a
comunidade enfrentou ou enfrenta em função disso. Lembre-se de que a sua
participação, suas opiniões e conhecimentos sobre esse tema podem ser enriquecidos
em diálogo com outros componentes curriculares, como por exemplo, Ciências e
Geografia. Após a pesquisa e leitura em outros gêneros, como notícias, entrevistas,
comentários, colunas jornalísticas e outras com foco na organização de um repertório de
informações/dados e fontes confiáveis a respeito do tema em estudo, produza a primeira
escrita do seu artigo de opinião em defesa de seu ponto de vista, visando à construção
de argumentos consistentes.
ATENÇÃO! As informações, para serem confiáveis, precisam ser consultadas em
diferentes fontes, como por exemplo em jornais, livros, internet e vídeos informativos;
Universidades, Prefeituras, Secretarias, ONGs etc.; entrevistas com pessoas que
sejam autoridades no assunto; enquete/pesquisa de opinião com moradores do
município, do bairro. CUIDADO COM AS FAKE NEWS!

Língua Inglesa - Carga horária mensal __ horas
Códigos das Habilidades

Objetos de conhecimentos

EF08LI10

Revisão de textos com a mediação do professor.

EF08LI11

Produção de textos escritos com mediação do
professor/colegas.

ATENÇÃO: Caso seja necessário, utilize dicionário e/ou programa de tradução para
auxiliar na compreensão/interpretação dos textos e atividades.
1) Leia o trecho abaixo e, em seguida, responda às questões:
Teens Should Start Planning Their Futures Early
[…] With more and more students attending some form of postsecondary education, the
need for students to plan strategically for their future has increased. More importantly, the
sooner students begin to plan, the less pressure they will feel and the better prepared they
will be.
This applies to all teens, regardless of their current academic achievements. The risks of
not planning are high. High school only lasts for so long and decisions need to be made.
Unfortunately, many teens, although stressed about their future, leave these decisions until
their final year of high school. […]
Fonte: VALVERDE, Izaura. English and more!. 1º ed. Richmond: São Paulo, 2018.
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Vocabulary
Strategically- Estrategicamente
Increased- Aumentado
Sooner- Mais cedo
Less pressure- menos pressão
Better- Melhor
Applies- Aplica-se
Regardless- Independentemente
Current- Atual
Achievements- Conquistas
Risks- Riscos
Unfortunately- Infelizmente
Although- Apesar
Postsecondary- Pós-secundário
a) Qual sua compreensão sobre o texto?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
b) Você faz planos para o futuro? Em caso afirmativo, são planos de longo ou curto
prazo? Se não, por que não?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
c) Você pode expressar suas previsões futuras de maneiras diferentes. Observe os
exemplos, abaixo, e, em seguida, complete as frases com suas expectativas para
o futuro. Depois, traduza-as.
EXAMPLES


I’m going to study Spanish next year (Vou estudar espanhol no ano que vem).



I’m planning to go to Law School (Tenho planos de fazer faculdade de Direito).



I’m hoping to get a good job there (Tenho esperanças de encontrar um bom
emprego lá).



I’m thinking of buying a new car (Estou pensando em comprar um carro novo).
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 I’m going to___________________________________________________
Tradução:______________________________________________________
 I’m planning to_________________________________________________
Tradução:______________________________________________________
 I’m hoping to__________________________________________________
Tradução:______________________________________________________
 I’m thinking of_________________________________________________
Tradução:______________________________________________________

 Well, now it's your turn!
d) O texto “Teens Should Start Planning Their Futures Early” (Os adolescentes
devem começar a planejar o futuro cedo) destaca a importância de nos
planejarmos para o futuro, procurando estabelecer algumas metas. Então, diga:
quais são seus planos? Que projetos têm para seu futuro? Que carreira pretende
seguir? Como a escola pode contribuir para seu planejamento?
Para isso, produza um breve relato sobre suas perspectivas e planos para seu
futuro profissional. O relato deverá ser feito em inglês. Time to produce. Let's
go!
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________________
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2) World, language and technology - Mudanças estão ocorrendo na forma como as
pessoas compram, segundo especialistas da área. Agora é sua vez de tentar prever
como será isso no futuro.
Let's reflect on that:
Observe o infográfico na Figura 2. Retrata o que o futurista Doug Stephens pensa sobre
como serão as lojas no futuro. Considere a leitura das caixas de textos “Important
Information”, pois contribuirá para compreensão do texto.
IMPORTANT INFORMATION!
textos

IMPORTANT INFORMATION!
Doug Stephens (nascido em 17 de

informativos

abril de 1964 em Vancouver , British

Infografia ou infográficos são
visuais

explicativos

e

associados a elementos não verbais, tais

Columbia)

como

canadense, palestrante , autor e

imagens,

hiperlinques

etc.

sons,
São

gráficos,

utilizados

com

frequência na mídia impressa e digital,
tendo como principal função informar o
leitor.

Assim

como

qualquer

é

um

futurista

consultor de negócios sobre o
futuro do varejo e do consumismo.
Figura 1: Doug Stephens

texto,

apresenta uma unidade de sentido e é
multimodal, ou seja, combina modos
semióticos,

sobretudo

o

verbal

e

o

imagético. Além de seu uso em meio
jornalístico, podemos encontrá-los em
manuais

técnicos,

educativos

ou

científicos, entre outras publicações

Fonte:https://en.wikipedia.org/wiki/Doug_S
tephens. Acesso em 12 nov 2020.

Fonte:
https://pt.wikipedia.org/wiki/Infografia
(TEXTO ADAPTADO). Acesso em: 12 nov 2020.

Acesso em 12 nov 2020
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Figura 2: Infographic - Welcome to the future store

Fonte: https://www.businessinsider.com/predictions-for-the-future-of-retail-2014-1 (IMAGEM
ADAPTADA). Acesso em 12 nov 2020.

Vocabulary
Hears - ouve
Buzz - zumbido
Apparel shop – loja de roupas
Similar - semelhante
Bought - comprou
Size - tamanho
Right now – agora mesmo
Payment – forma de pagamento
Bank account – conta bancária
Automatically debits – débito automático
Inside - dentro
Digital display – tela digital
Might - poderia
Complement - complemento
Purchases - recompensa
Pattern - Padrão
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a)

Answer - Você acredita que no futuro a forma como as pessoas compram,

vendem e interagem mudará? A tecnologia influenciará na forma como as
pessoas interagem?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
b)

Nesta atividade, a tarefa é mostrar a seus colegas sua visão para o futuro

das compras e interações entre as pessoas mediadas por tecnologia. Para este
propósito, você utilizará um infográfico semelhante ao anterior como modelo e, a
partir dele, produzirá o seu.
Suporte para a produção: Lembre-se de que você pode expressar suas
previsões de maneiras diferentes. Veja o quadro abaixo e utilize as
possibilidades no momento da produção do seu infográfico.
Figura 3: Predictions

Fonte: VALVERDE, Izaura. English and more!. 1º ed. Richmond: São Paulo, 2018

Time to produce. Let's go!
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Língua Espanhola - Carga horária mensal __ horas
Códigos das Habilidades
Objetos de conhecimentos
Revisão de textos com a mediação do professor.
EF08LI10
Produção de textos escritos com mediação do
EF08LI11
professor/colegas.

¡HOLA CHICOS Y CHICAS! Bienvenidos más una vez al Aprendizaje conectada
Estamos en la era de las nuevas tecnologías, y la última generación no conoce un
mundo sin internet ni dispositivos. En nesta clase vamos a hablar sobre el uso de la
tecnología en la red digital.
¡Vámanos!
2- Hello ¿cómo te
va con tu crush?

1- Bae

3- Wao! él es super
fanfi… Me preparó
una cena sorpresa.

4- OMG. Afk.

7- WTF, ¿en serio?
LOL.
5- Ok

6- Wc, jajajaj es que ando
hablando con el intenso ese jajaj

¿Entendió algo? ¿O le
parece más enredado que leer algo en chino? Así hayaentendido en parte o nada de ese
diálogo virtual, este nuevo lenguaje se expande a la velocidad de los megabytes por todo
el mundo.

Momento de lectura...

Influencia de la tecnología en la ortografía de los jóvenes
2 agosto, 2017.

Es una realidad que la ortografía de los jóvenes ha empeorado desde que empezaron a
enviarse mensajes por SMS. El espacio reducido de los mensajes y su precio elevado
motivó la reducción de algunas letras en los SMS. A partir de ese momento los jóvenes
empezaron a escribir sin algunas letras e intercambiando unas por otras…

17
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La aparición de las nuevas tecnologías, y especialmente de internet, ha afectado a
todos los ámbitos de la vida. Internet no es el futuro más o menos inmediato, es el
presente al que no podemos dar la espalda, en cuanto a la riqueza y a la variedad de
recursos que nos está aportando. Sin embargo, durante los últimos años se está
detectando que las faltas de ortografía crecen a pasos agigantados entre quienes el
conocimiento de la ortografía y el de internet les ha discurrido en paralelo.
Fonte: <https://laberintolaboral.wordpress.com/2017/08/02/influencia-de-la-tecnologia-en-laortografia-delos-jovenes/>. Acesso em 02 nov. 2020.

Ahora vamos a conocer algunas expresiones usadas en el twitter.
Twitter: Red social de microblogging que permite a los usuarios hacer
publicaciones instantáneas de mensajes
#: Símbolo tipográfico que en redes sociales es conocido como Hashtag. Es
usado para indicar palabras relevantes dentro de un determinado contexto.
Lista (Twitter): :Alternativa de segmentación de usuarios de acuerdo con
intereses, creando timelines alternativas dentro del Twitter.
Meme: En las redes sociales, memes son imágenes, expresiones, prints, videos,
gifs, etc, pasados de manera viral entre usuarios de forma continua.
Mención (Twitter) Termino usado cuando el usuario es mencionado en la red por
medio de un @.
Mutar (Twitter): Función que permite silenciar usuarios en Twitter sin que
necesites dejar de seguirlos. El usuario sigue dentro de tu red de amigos, pero sus
mensajes no son más indexadas a tu timeline.

18
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News Feed: En Twitter, conocida como Timeline.
Notificación: Mensaje que avisa sobre alguna novedad o actualización en redes
sociales. Si un usuario interactúa con una publicación en Facebook, por ejemplo,
recibes una notificación en la red o en el celular (caso habilites la función).
Pay with a Tweet: Término utilizado cuando el acceso a determinado contenido
puede ser garantizado en cambio de un tweet, sustituyendo el cobro en dinero por
difusión online. Esta condición es bastante común en
el download de infoproductos.
Seguidores (Twitter): Usuarios que acompañan tus publicaciones en Twitter.
Tag (Verbo): Indica el etiquetado del usuario en una publicación y la creación de
un enlace de retorno para su perfil en la red social. Por Twitter esta acción es
conocida como mention.
Trending Topics #TT: Expresión popular entre usuarios de Twitter. Indica los
principales temas hablados en un espacio de tiempo dentro de la red social.
Pueden ser visualizados por ciudad, país o de modo global.
Tweet (verbo): Indica la acción de publicar un mensaje en Twitter.
Unfollow (Twitter): También conocido como “dejar de seguir”, es el acto de
retirar algún contacto del Twitter, dejando de recibir sus actualizaciones en la línea
de tiempo.
Fonte: https://rockcontent.com/es/blog/glosario-de-redes-sociales/ Acesso em: 02 nov.2020.

Atividades
Vamos a practicar...
1) Lea la conversación a seguir, y con ayuda de tu compañero de classe, describa
correctamente lo que Daniel y Cristian están hablando.

Disponível em: https://cms.protestantedigital.com/upload/imagenes/5b4e2f34d343c_emojis1.png. Acesso
em: 02 nov. 2020.
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Daniel:________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Cristian:
______________________________________________________________________
Lea el texto

Analfabetos funcionales
Hoy en día buena parte de la comunicación entre personas fluye a través de la
comunicación escrita en un medio digital, ya sea mediante Twitter, e-mail, chat o
Facebook. Más allá de las reglas que impone cada una de estas plataformas, reinan dos
características que se aplican en general a todas ellas: el uso de las abreviaturas y la
inmediatez en el acto de la escritura y de la lectura que permite el texto digitado,
compartido en forma instantánea, alejado del texto manuscrito (con lo que esto implica).
Todo esto, condimentado con emojis, GIF animados y más. Esta inmediatez es una de
las características de la época en que vivimos, e implica que hay una demanda de
respuesta del otro que debe ser ante todo veloz y precisa; esto exige que el mensaje sea
lo más acotado posible.
Disponível

em:

https://laberintolaboral.wordpress.com/2017/08/02/influencia-de-la-tecnologia-en-

laortografia-de-los-jovenes/. Acesso em: 02 nov. 2020.

2) El autor del texto afirma que
I - parte de la comunicación entre personas fluye a través de la comunicación escrita en
un medio digital.
II - reinan dos características que se aplican a todas las plataformas: el uso de las
abreviaturas y la inmediatez en el acto de la escritura y de la lectura.
III - hay una demanda de respuesta del otro que debe ser ante todo veloz y precisa.
a) II y III
b) I,II,III
c) I y III
d) I y II
20

Secretaria Adjunta de Gestão Educacional – SAGE

3) Hoy en día buena parte de la comunicación entre personas fluye a través de
la comunicación escrita en un medio digital, ya sea mediante
a) twitter, e-mail, chat o Facebook.
b) e-mail, chat, you tube, blog.
c) chat o Facebook, blog, instagram.
d) e-mail, chat, you tube, blog.
4) Relacione las expresiones con su definición:

Fonte: Elaboradora (2020)
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Educação Física - Carga horária mensal ___ horas
Códigos das Habilidades
Objetos de conhecimento
EF89EF03
Esportes de rede
EF89EF04
Olá Estudantes! Neste mês, vamos falar sobre o Voleibol ou Vôlei. Bons estudos!
1. Voleibol
O Vôlei foi criado em 09 de fevereiro de

Figura 1: Brasil X Iran na Liga das Nações de
Vôlei masculino

1895 por William George Norgan, cujo
objetivo era criar um esporte de equipes sem
contato físico entre os adversários, de modo a
minimizar os riscos de lesões.
O Vôlei de Praia é uma modalidade
derivada do Vôlei surgida no ano de 1920, que
tem obtido grande sucesso em diversos
países. Ambas as modalidades fazem parte
do programa dos Jogos Olímpicos.

Fonte: https://gauchazh.clicrbs.com.br.
Acesso em: 12 nov. 2020.

2. Regras
Cada equipe de voleibol é constituída por 12 jogadores: seis titulares e seis
reservas. Em quadra, portanto, ficam dois times de seis jogadores.
As equipes são separadas por uma rede no meio da quadra. O jogo começa com
um dos times, que deve sacar. Logo depois do saque, a bola deve ultrapassar a rede e
seguir ao campo do adversário, onde os jogadores tentam evitar que a bola entre no seu
campo usando qualquer parte do corpo (antes não era válido usar membros da cintura
para baixo, mas as regras foram mudadas). O jogador pode rebater a bola para que ela
passe para o campo adversário sendo permitido dar três toques na bola antes que ela
passe, sempre alternando os jogadores que dão os toques. Caso a bola caia, é ponto do
time adversário.
O jogador não pode encostar na rede e, caso isso ocorra, o ponto será para o
outro time. O mesmo jogador não pode dar dois ou mais toques seguidos na bola,
exceção no caso do toque de Bloqueio.
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A quadra é retangular, com a dimensão

Figura 2: Quadra de Vôlei

de 18 x 9 metros, com uma rede no meio
colocada a uma altura variável, conforme
o sexo e a categoria dos jogadores
(exemplo

dos

seniores

e

juniores:

masculino 2,43 metros e feminino 2,24
metros).
Há uma linha de 3 metros paralela
Fonte: https://pt.wikipedia.org. Acesso em 12 nov.
2020.

à rede, dos dois lados, e, a partir da linha
de 3 metros, há uma distância de 6 metros

até o fim da quadra. Assim, a quadra de vôlei tem uma extensão de 18 metros de ponta
a ponta (comprimento) e de 9 metros de lado a lado (largura).
O objetivo principal é conquistar pontos fazendo a bola encostar na quadra
adversária ou sair da área de jogo após ter sido tocada por um oponente.
Ao contrário de muitos esportes, o voleibol é jogado por pontos, e não por tempo.
Cada partida é dividida em sets, que terminam quando uma das duas equipes conquista
25 pontos. Deve haver, também, uma diferença de no mínimo dois pontos com relação
ao placar do adversário - caso contrário, a disputa prossegue até que tal diferença seja
atingida. O vencedor será aquele que conquistar, primeiramente, três sets. Caso a
disputa chegue até o 5° set, este será de apenas 15 pontos.

3. Sistema Tático do Voleibol
Figura 3: Posição em quadra

Os sistemas táticos do voleibol são baseados nas
posições do voleibol, que são as seguintes:
 A posição nº 1 chama-se defesa direita, e é a posição

de saque.
 A posição nº 2 chama-se saída de rede.
 A posição nº 3 chama-se meio de rede.
 A posição nº 4 chama-se entrada de rede.
 A posição nº 5 chama-se defesa esquerda.
 A posição nº 6 chama-se defesa central.
Fonte: https://pt.wikipedia.org.
Acesso em 12 nov. 2020.
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As posições 4, 3 e 2 são de ataque, portanto, somente os jogadores que as
ocupam podem atacar e bloquear dentro da zona de ataque. As posições 1, 6 e 5 são
de defesa, os jogadores que as ocupam não podem bloquear, e só podem atacar se
estiverem posicionados atrás da linha de ataque, na zona de defesa.

Sistema 6x0
No sistema 6x0, também chamado de sistema 6x6, todos farão a função tanto de
levantadores como de atacantes ou defensores. É o sistema mais simples de todos,
normalmente, usado em equipes que estão iniciando o treinamento no esporte.

Sistema 4x2
O sistema 4x2 pode ser dividido entre o 4x2 simples e o 4x2 invertido, ou com
infiltração.
Sistema 4x2 simples
No 4x2 simples há dois levantadores, que se colocam nas posições diagonais da
quadra, mais quatro atacantes. Com esse sistema, há sempre um levantador na rede,
juntamente com dois atacantes.
Sistema 4x2 invertido, ou 4x2 com infiltração
No 4x2 invertido, também chamado de 4x2 com infiltração (uma vez que há 4
atacantes e 2 levantadoras em quadra), também há dois levantadores que se posicionam
em diagonal. No entanto, o levantador que está na zona de ataque se tornará disponível
para o ataque e o que estiver na zona de defesa infiltrará, ou seja, passará da zona em
que ele está para a zona de ataque para efetuar o levantamento. Assim, sempre haverá
3 atacantes na rede. Além disso, caso o "levantador da ocasião" (ou seja, o levantador
que está no fundo) defenda, há sempre um levantador de ofício para distribuir as jogadas.
É considerado o melhor sistema tático do vôlei, pois sempre haverá 3 atacantes
na rede, dificultando o bloqueio adversário.

Sistema 5x1
O Sistema 5x1 é o mais utilizado atualmente. Por ter apenas 1 levantador, ele
atua, quando está na zona de ataque, igual aos levantadores do sistema 4x2 simples e
quando está na zona de defesa igual ao sistema 4x2 com infiltração. Ou seja, quando
24
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ele está na rede, existem 2 opções de atacantes para distribuir a jogada. Quando ele
está no fundo (ou na zona de defesa), há 3 opções de atacantes na rede.
Inversão do 5x1
A inversão do 5x1 ocorre quando o levantador está na posição de ataque
(posições 2, 3 ou 4). Assim, a rede está constituída de 2 atacantes e o levantador, o que
diminui em 1 a opção que o levantador tem para passar a bola. Desta forma, a fim de
que se fique com 3 atacantes nas posições de ataque, o treinador substitui este
levantador por 1 atacante, e põe o levantador reserva no lugar de um jogador que esteja
em uma posição de defesa. Com isso, o levantador fica no fundo, e tem 3 opções de
atacantes para fazer o levantamento
OBS: O objetivo dos sistemas que deixam o time com três atacantes é de ter maiores
condições de ataque e opções de estratégias ou esquemas táticos (jogadas) para superar a
defesa adversária.

4. Os Fundamentos
Um time precisa dominar um conjunto de seis habilidades básicas, denominadas
usualmente sob a rubrica "fundamentos". Elas são: saque, passe, levantamento, ataque,
bloqueio e defesa.

Saque ou serviço
O saque ou serviço marca o início de uma disputa de pontos no voleibol. Um
jogador posta-se atrás da linha de fundo de sua quadra, estende o braço e acerta a bola,
de forma a fazê-la atravessar o espaço aéreo acima da rede delimitado pelas antenas e
aterrissar na quadra adversária. Seu principal objetivo consiste em dificultar a recepção
de seu oponente, controlando a aceleração e a trajetória da bola.

Passe
Também chamado recepção, o passe é o primeiro contato com a bola por parte
do time que não está sacando e consiste, em última análise, em tentativa de evitar que
a bola toque a sua quadra, o que permitiria que o adversário marcasse um ponto.
O fundamento "passe" envolve basicamente duas técnicas específicas: a
"manchete", em que o jogador empurra a bola com a parte interna dos braços esticados,
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usualmente com as pernas flexionadas e abaixo da linha da cintura; e o "toque", em que
a bola é manipulada com as pontas dos dedos acima da cabeça.

Levantamento
O levantamento é, normalmente, o segundo contato de um time com a bola. Seu
principal objetivo consiste em posicioná-la de forma a permitir uma ação ofensiva por
parte da equipe, ou seja, um ataque.

Ataque
O ataque é, em geral, o terceiro contato de um time com a bola. O objetivo deste
fundamento é fazer a bola aterrissar na quadra adversária, conquistando deste modo o
ponto em disputa. Para realizar o ataque, o jogador dá uma série de passos contados
("passada"), salta e então projeta seu corpo para a frente, transferindo deste modo seu
peso para a bola no momento do contato.

Bloqueio
O bloqueio refere-se às ações executadas pelos jogadores que ocupam a parte
frontal da quadra (posições 2-3-4) e que têm por objetivo impedir ou dificultar o ataque
da equipe adversária. Elas consistem, em geral, em estender os braços acima do nível
da rede com o propósito de interceptar a trajetória ou diminuir a velocidade de uma bola
que foi cortada pelo oponente.

Defesa
A defesa consiste em um conjunto de técnicas que têm por objetivo evitar que a
bola toque a quadra após o ataque adversário. Além da manchete e do toque, já
discutidos nas seções relacionadas ao passe e ao levantamento, algumas das ações
específicas que se aplicam a este fundamento são: peixinho, rolamento, martelo, posição
de expectativa.
Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Voleibol&oldid=58156859>. Acesso em: 11 nov.
2020.

Desafios
1) Comente sobre as regras do vôlei, respondendo: Quantos jogadores há por equipe?
Quais são as dimensões da quadra? Qual é a forma de pontuação e objetivo do jogo?
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______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

2) Quais são os sistemas táticos do vôlei? Explique um deles.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

3) Você é o(a) levantador(a) do time, representando sua escola nos jogos escolares, no
qual está jogando no sistema 5x1. Em todos os ataques de seu time pela entrada de
rede, a equipe adversária faz sua defesa com bloqueio duplo ou triplo. Como
levantador(a), cite uma “jogada” para superar esta defesa.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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Arte - Carga horária total Mensal ___ horas
Códigos das Habilidades
Objetos de conhecimentos
EF69AR30
Processos de Criação

EM UM SEGUNDO, 24 QUADROS QUE TRANSFORMARAM O MUNDO
O mundo rodou em 24 quadros por segundo e a imagem fotográfica virou cinema!
Se a fotografia já havia influenciado a maneira de ver o mundo, o cinema a mudou ainda
mais. As imagens em movimento nos abriram milhares de possibilidades de viver
experiências visuais.
A origem do cinema está relacionada com a paixão por imagens. Desde a PréHistória, cenas da vida cotidiana eram representadas por meio de desenhos em
movimento, como caça a animais, danças, rituais, entre outras. Também temos uma
relação muito forte com as luzes e as sombras, assim como com a necessidade de contar
histórias. No teatro de sombras da China (e de outras regiões do Oriente), por exemplo,
existem histórias contadas por meio da luz, da sombra e do movimento.
Figura 1: Digitalização de filmes fotográficos

No entanto, foi a fotografia que
possibilitou a criação do cinema. O
fenômeno óptico da persistência das
imagens

na

retina

permitiu

o

desenvolvimento de máquinas capazes
de dar a ilusão de movimento a elas. Os
experimentos dos irmãos franceses
Louis e Auguste Lumière os levaram em
1895 à invenção do cinematógrafo,
aparelho que registrava uma série de
fotogramas (quadros com imagem) em
Fonte: https://www.scanmidia.com.br/digitalizacaode-negativos/. Acesso em: 12 de nov,2020.

um filme negativo perfurado. Movido à
manivela,

o

cinematógrafo

depois

passava as imagens em velocidade para dar a ilusão de movimento. Só no final do século
XX as máquinas fotográficas teriam condições de fazê-lo.
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Depois surgiriam outras filmadoras e projetores, e se estabeleceria no cinema o
padrão de exibição de 24 fotogramas por segundo, para provocar uma sensação bem
realista de movimento e continuidade.
Fonte: FERRARI, S.S.U.; KATER, C.E.; DIMARCH, B.F.; FERRARI, P.F. Por toda parte: 8o ano Ensino
Fundamental Anos Finais. 2 ed. São Paulo: FTD, 2018.

Elementos do Teatro
Dia a Dia Educação - SEED-PR
NOS BASTIDORES: Uma peça teatral não é feita apenas pelos atores que aparecem
no palco, outras pessoas também participam de uma peça e, mesmo que não apareçam,
são fundamentais para que o espetáculo se realize.

Cenografia
Muito mais do que decoração e ornamentação, a cenografia é técnica. Técnica de
organizar todo o espaço onde as ações dramáticas são encenadas. A cenografia é parte
importante do espetáculo, pois ela ambienta e ilustra o espaço/tempo materializando o
imaginário e aproximando o público da representação. A cenografia cria e transforma o
espaço cênico. O cenógrafo é a pessoa que cria o cenário.
Figura 2: Apresentação de ballet com patinação artística em pista de gelo

Foto: Ines Perez Pastor/Divulgação Fonte: G1 – Globo (2018).
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Figurino
É um elemento importante da linguagem visual do espetáculo formado por, além
das vestimentas, acessórios. O figurino auxilia na compreensão do personagem, ele é
carregado de simbologia e pode acentuar o perfil psicológico do personagem, objetivos
e características da história. Os figurinos e acessórios utilizados em cena devem ser
sempre coerentes com a época em que acontece a ação ou com o simbolismo que o
diretor queira dar a ela. O figurinista é o responsável pelas roupas e acessórios utilizados
na peça teatral. O Espaço é onde ele vive, local, região, cultura, se é um lugar específico,
real ou é um lugar inventado, que saiu na imaginação do escritor. O figurino pode
demonstrar claramente em que país se passa a trama, por certas características
folclóricas nas roupas de todos os países.
Figura 3: Figurinos Medievais

Fonte: http://atoresnomercado.com.br/2017/09/23/importancia-do-figurino-no-espetaculo/. Acesso em: 12
nov. 2020.

Maquiagem
A maquiagem é parte da composição do espetáculo, é um instrumento
fundamental que auxilia na criação do personagem e na transformação estética dos
atores. O maquiador atua junto com toda a produção do espetáculo acompanhando
sempre a concepção do mesmo, com vistas a ressaltar e/ou criar elementos que
ressaltam aspectos importantes para a compreensão do personagem. O maquiador é o
responsável pela pintura do rosto ou do corpo dos atores e atrizes.
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Figura 4: Traje de Halloween

Fonte: https://br.pinterest.com/pin/218283913177081375/. Acesso em: 12 nov. 2020.

Sonoplastia
A sonoplastia é um som ou conjunto de sons que auxilia a enfatizar as cenas e ou
as emoções dos atores. Para tanto, as músicas e os sons utilizados devem estar,
intimamente, ligados ao que acontece na cena. O sonoplasta é a pessoa que compõe e
faz funcionar os ruídos e sons de um espetáculo teatral, ou seja, trabalha os elementos
sonoros, ajudando a envolver o público na construção de imagens e sensações, por isso
deve estudar o texto e, depois, acompanhá-lo passo a passo.

Iluminação
A iluminação pode dar ênfase a certos aspectos do cenário, pode estabelecer
relações entre o ator e os objetos, pode enfatizar as expressões do ator, pode limitar o
espaço de representação a um círculo de luz e muitos outros efeitos. A iluminação é
muito importante para o teatro, pois através dela podemos ambientar a cena e ampliar
as emoções nela exploradas. É fundamental que o iluminador conheça bem o texto e as
marcações cênicas determinadas pelo diretor do espetáculo. O iluminador é a pessoa
que concebe e planeja a colocação das luzes em uma peça teatral.
Fonte:http://www.arte.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=197#:~:text=Muito%20
mais%20do%20que%20decora%C3%A7%C3%A3o,aproximando%20o%20p%C3%BAblico%20da%20re
presenta%C3%A7%C3%A3o. Acesso em 12 nov. 2020.
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Figura 5: Iluminação espetáculo

Fonte: https://br.pinterest.com/pin/491666484310820387/. Acesso em 12 nov. 2020.

Desafios Arte
1) Desde a Pré-História, cenas da vida cotidiana eram representadas por meio
a) da fotografia, que possibilitou a criação do cinema.
b) de desenhos em movimento, como caça a animais, danças, rituais, entre outras.
c) de vídeos e fotografia.
d) da decoração e ornamentação.

2) Acerca da maquiagem teatral e do uso de máscaras no teatro, assinale a opção
correta.
a) Na contemporaneidade, a maquiagem é considerada um signo transgressor na
concepção de um espetáculo, porque tira o foco do público da encenação.
b) O maquiador deve considerar os aspectos da iluminação com a finalidade de
homogeneizar a maquiagem de todos os atores do espetáculo.
c) O teatro moderno relativizou o uso da maquiagem, caracterizando-se por dispensar
a aplicação desse recurso.
d) A maquiagem deve integrar-se à proposta do espetáculo, ressaltando as
características do personagem e se fundindo à interpretação dos outros elementos
da cena.
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3) Quais são os principais elementos do teatro?
a) Os elementos sonoros, ajudando a envolver o público na construção de imagens
e sensações;
b) A iluminação, que pode dar ênfase a certos aspectos do cenário;
c) O maquiador, que atua junto com toda a produção;
d) Os atores, o texto ou roteiro, o público, figurinos, maquiagem, cenário, iluminação,
som e diretor.

4) Qual a função da cenografia?
a) Ambientar e ilustrar o espaço/tempo materializando o imaginário e aproximando o
público da representação;
b) Criar projetos de cenografia comercial, cenografia para evento;
c) Apresentar a ligação entre fotografia e cinema;
d) Realizar decorações cênicas.
5) Componha uma cena teatral e, em seguida, apresente para os seus familiares. Não
se esqueça de escolher um cenário que contenha música, iluminação e figurino
interessantes. Após a apresentação de sua cena, descreva por meio de um texto,
desenho, fotografia ou vídeo, as reações e sentimentos provocados em seus
espectadores.
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Ciências da Natureza - Carga horária total Mensal ___ horas
Códigos das Habilidades

Objetos de conhecimento

EF08CI15

Variáveis envolvidas na previsão do tempo

Temperatura
A temperatura pode ser definida como a medida do nível de energia térmica de
um material, ou seja, é a medida do grau de agitação das partículas constituintes (átomos
ou moléculas). Quanto maior for a agitação das moléculas, maior será a sua temperatura
(BRASIL ESCOLA, 2020).
A radiação solar aquece a superfície terrestre e esta, por sua vez, transfere calor
para a atmosfera (PAULA, 2016). Isso faz com que as moléculas do ar se agitem e a
temperatura aumente. Alguns fatores podem influenciar a quantidade de radiação solar
que chega à superfície e, consequentemente, a temperatura, como a presença de
nuvens. Outros fatores, como os ventos
e a umidade relativa do ar, podem
alterar a nossa sensação térmica
(SEED-PR, 2020).
Ao ouvir a previsão do tempo,
você já deve ter escutado os termos
temperatura

“mínima”

e

“máxima”

previstas para determinado dia. A
diferença entre a maior e a menor
temperatura registradas em um local em
determinado período de tempo (dia,
mês ou ano) é a amplitude térmica,

Sensação Térmica
“Na cidade de São Joaquim – SC, os
termômetros marcaram 2ºC, mas a
sensação térmica chegou a -1°C”. Você já
deve ter ouvido algo semelhante a isso no
noticiário, não é?
Nem sempre a nossa percepção de
temperatura
coincide
com
aquela
registrada pelos termômetros. A sensação
térmica é uma combinação da
temperatura
com
outros
fatores
meteorológicos, como a velocidade do
vento e a umidade relativa do ar,
refletindo a temperatura que de fato
sentimos em determinada situação (SILVA,
2020; SEED-PR, 2020).

representada pela fórmula AT=T-t, em
que AT é a amplitude térmica, T é a temperatura máxima registrada no período e t é a
mínima.
Veja, a seguir, o exemplo das temperaturas registradas em um dia, em que são
destacadas as temperaturas mínimas e máximas, bem como os horários em que
ocorreram:
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Figura 1: Temperaturas registradas ao longo de um dia

Fonte: elaboradores 2020.

Quando observamos a Figura 1, vemos que os círculos destacam que às 03h
ocorreu a menor temperatura do dia e às 15h foi registrada a maior. A amplitude térmica
para o dia simulado na Figura 1 é AT= 37ºC – 18ºC, resultando em 19ºC. Para este
mesmo local, poderiam ter sido calculadas a amplitude térmica anual, a partir das
temperaturas máxima e mínima registradas em determinado ano.

Pressão Atmosférica

Figura 2: Pressão atmosférica

Para entender esta variável, imagine todo o ar sobre
seus ombros e sua cabeça, realizando pressão sobre seu
corpo. Veja, na Figura 2, uma esquematização dessa
situação, em que uma coluna de ar pressiona uma pessoa.
Dependendo de outras variáveis, essa pressão também
sofrer mudanças ao longo do tempo. A mudança da
pressão também vai influenciar a movimentação das
nuvens e a ocorrência de chuvas.
Figura 3: Pressão e altitude

Fonte: elaboradores (2020)

A

pressão

atmosférica

está relacionada à altitude, assim,
uma cidade com uma altitude de
800 metros acima do nível do mar
terá maior pressão atmosférica e
uma cidade ao nível do mar terá
menor pressão atmosférica, já que
a coluna de ar será maior em
regiões
Fonte: Colégio Ágape (2020)

de

menor

altitude,

conforme mostra a Figura 3.
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Os ventos
Figura 4: Direção do vento

Os ventos são as movimentações
do ar e podem ser caracterizados por,
entre outras variáveis, sua direção,
que é o ponto cardeal de onde vem o
vento (UFPR, 2020), e por sua
intensidade, classificada de acordo
com a velocidade do vento, que pode
ir de calmo (<1km/h) a furacão
(>118km/h), de acordo com a escala
de Beaufort (SANTO ANDRÉ, 2020).
Fonte: Infoescola (2020)

Na Figura 4, as setas que indicam para cima mostram que o ar quente, menos
denso, (em vermelho) sobe na atmosfera e o ar frio (em azul), mais denso, desce,
conforme representado pelas setas.
No quadro abaixo, temos algumas categorias de intensidade dos ventos, de
acordo com a escala de Beaufort.
Quadro 1: Escala de Beaufort - Adaptada
Grau

Designação

m/s

km/h

Efeitos em terra

0

Calmo

<0,3

<1

1

Aragem

0,3 a 1,5

1a5

5

Brisa forte

8 a 10,7

29 a 38

Movimentação de grandes galhos e árvores
pequenas

9

Ventania forte

20,8 a 24,4

75 a 88

Danos em árvores e pequenas construções;
impossível andar contra o vento

10

Tempestade

24,5 a 28,4

89 a 102

Árvores arrancadas; danos estruturais em
construções

12

Furacão

>32,7

>118

Fumaça sobe na vertical
Fumaça indica direção do vento

Estragos graves e generalizados em
construções

Fonte: Adaptado de http://www3.santoandre.sp.gov.br/. Acesso em 13 nov. 2020.
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Umidade do ar
A umidade do ar é outra variável climática e representa a quantidade de vapor de
água presente na atmosfera. Quando comparamos a quantidade de vapor de água
presente no ar, em um dado momento, com a quantidade máxima que poderia existir à
mesma temperatura, em termos percentuais, estamos tratando da umidade relativa do
ar. Essa umidade existente no ar compõe uma das fases do ciclo da água (hidrológico),
pois parte da água que evapora de rios, lagos, oceanos - e também do solo e vegetação,
por meio da evapotranspiração -, passa a compor o ar que circula na atmosfera
(INFOESCOLA,2020).
Figura 5: Ciclo Hidrológico

Fonte: Observatório Histórico Geográfico (2020)

Esta umidade pode ser identificada nas formas de neblina, cerração, névoa, entre
outras. Quando ocorre a saturação do ar, ou seja, a quantidade máxima de vapor que
ele pode conter, pode haver precipitação da água excedente. A água que evaporou pode
concentrar-se em altitudes elevadas e formar nuvens, que ficam carregadas e, assim,
temos a ocorrência das chuvas.

As chuvas
Ao olharmos para o céu, muitas vezes não percebemos a movimentação das
nuvens e os seus diversos tipos. Elas acumulam minúsculas gotículas de água, cristais
de gelo ou uma mistura de ambos, que se formam quando o vapor de água presente no
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ar sobe – pois o ar úmido é mais leve do que o ar seco – e, ao subir, vai se expandindo
dada a menor pressão atmosférica (SENAR, 2020). Com essa expansão, há um
resfriamento do vapor d’água, que condensa formando gotículas; as gotículas, por sua
vez, podem congelar originando os cristais de gelo (UEA, 2020). Temos, então, os
elementos que constituem as nuvens.
Se essas gotículas crescerem o bastante para resistirem a uma descida como
gotas ou flocos de neve sem evaporarem, teremos a ocorrência do fenômeno de
precipitação (SENAR, 2020). Para isso, elas precisam se chocar para ficarem cada vez
maiores, vencendo a resistência do ar por conta de seu peso para enfim precipitarem,
seja como chuva, neve ou granizo (UFSC, 2020).
Figura 6: Tipos de nuvens

Fonte: CPTEC/INPE (2020).
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Previsão do Tempo
Prever como será o dia, a semana ou até mesmo o mês é importante para a
agricultura, pecuária, meio ambiente e para a sociedade de modo geral, pois a relação
Figura 7: Estação meteorológica

entre

as

variáveis

meteorológicas para previsão
do

tempo

-

temperatura,

pressão atmosférica, ventos
umidade e chuvas - indicará a
qualidade

do

ar

consequentemente,

e,
trará

informações importantes para
a qualidade de vida.
A

profissão

meteorologista
Fonte: DOC PLAYER. (2020).

atribuição

é

profissional

de
uma
que

estuda as relações entre as variáveis meteorológicas e realiza, por meio de simulações
em computadores, a previsão do tempo. Para captar estas informações temos as
estações meteorológicas (Figura 7), que efetuam medições das variáveis discutidas
neste material – velocidade e direção do vento, temperatura, umidade do ar, precipitação,
entre outras – que são processadas em programas para a previsão do tempo.

Desafios
1)

Se em um dia tivermos a temperatura máxima de 47ºC e mínima de 14ºC, qual

será a amplitude térmica deste dia? Releia o texto sobre temperatura e descubra a
fórmula para poder responder a este desafio.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________________________________

2)

Da mesma forma que na Figura 1, simule um dia com os horários e as possíveis

temperaturas em que ocorreram. Indique a menor e a maior temperatura, explicando em
quais horários ocorreram e porque você escreveu essas temperaturas.
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______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

3)

A umidade do ar é a quantidade de vapor de água presente na atmosfera e exerce

influência sobre a ocorrência de chuvas. O vapor de água é invisível, mas após sua
condensação e deposição, ele se consolida em estruturas visíveis na atmosfera. Que
estruturas são essas e como se formam?
4) Relacione cada termo com sua definição:
1. Temperatura

( ) Movimentação do ar.

2. Umidade relativa do ar

( ) Medida do grau de agitação das moléculas

3. Pressão atmosférica

( ) Uma das formas de precipitação.

4. Vento

( ) Relação entre a quantidade de água existente no ar e

5. Chuva

o máximo que poderia haver na mesma temperatura
( ) Força exercida por coluna de ar sobre nós.

Matemática - Carga horária mensal ___ horas
Códigos das Habilidades
Objetos de conhecimentos
EF08MA12
Variação de grandezas: diretamente proporcionais,
EF08MA13
inversamente proporcionais ou não proporcionais

Fala, galerinha! Você sabe o que é proporção?

Então, vamos aprender!
Em nosso dia-a-dia, preparamos ou ingerimos diferentes tipos
de alimentos, entre eles o café. Você sabia que o café é uma paixão
nacional? Depois da água, o café é a bebida mais consumida no
Brasil. Esta bebida está presente na alimentação dos brasileiros desde o período
40
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colonial. Atualmente, o nosso país ocupa a segunda posição entre os países
consumidores de café no mundo e, além disso, é o maior produtor e exportador do grão
no mercado mundial (SOUZA, 2018).
Iniciamos nossa conversa falando de diversas informações sobre o café. Observe
a parte em destaque do modo de preparo indicado em uma embalagem de café.
Figura 1: Receita 1 Café

Fonte: Canva (2020)

Podemos escrever uma razão para relacionar as quantidades de pó de café e de
água necessárias para esse preparo. Veja:

A razão também pode ser indicada por 𝟒𝟎⁄𝟓𝟎𝟎 ou 𝟒𝟎⁄𝟓𝟎𝟎 ou 40:500.

Considere dois números a e b, com b ≠ 0. A razão entre dois números, nessa
a

ordem, corresponde ao quociente a : b, que também pode ser indicado por b.
Exemplo:
1) A razão entre 4 e 2 é

4
2

= 2.
16

4

2) A razão entre 16 e 10 é 10 = 5 .
3) Represente a razão entre:
a) O número de dias da semana que você tem aulas e o número de dias da
semana;
5
7

(Caso você, estudante, tenha aulas de segunda-feira a sexta-feira)
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b) O número de meses de um trimestre e o número de meses do ano;
3
12

1

=4

Agora, observe a razão entre as quantidades de pó de café e de água necessária
para preparo indicado em outra embalagem de café.
Figura 2: Receita 2 Café

Fonte: Canva (2020)

40

60

Note que as razões 500 e 750 são iguais, pois:
40
2
=
500 25
40

e

60
2
=
750 25

60

Nesse caso, dizemos que 500 = 750 é uma proporção.
Quando as razões

𝑎
𝑏

𝑐

e 𝑑 são iguais, um b≠0 e d≠0, elas formam a proporção

𝑎
𝑏

𝑐

= 𝑑, que pode ser lida da seguinte maneira: a está para b assim como c está para d. Os
números a e d (primeiro e último termo) são os extremos e b e c (segundo e terceiro
termos) são os meios da proporção.
Na proporção apresentada anteriormente, temos:
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Em toda proporção, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Essa
é a chamada propriedade fundamental das proporções. Para verificarmos essa
𝑎

𝑐

propriedade, considere a proporção 𝑏 = 𝑑, com b ≠ 0 e d≠ 0.

Observe o exemplo:

Exemplo:
1)

A razão entre a altura de um prédio e a medida de sua sombra em determinada

hora do dia é

25
4

. Considerando que nesse horário a sombra do prédio mede 5 m. qual é

a altura aproximadamente do prédio?
Como não conhecemos a altura do prédio, nós a denominamos “x”. A razão entre
a altura do prédio e da sombra pode ser expressa por meio dos dados representados
por:
25
4

𝑥

=4

Lembrando: O produto dos extremos é igual ao
produto dos meios.

Então, temos que:
25 . 5 = x . 4
125 = 4 x
x=

125
4

x = 31,25
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A altura do prédio é de 31,25 metros.

Grandeza diretamente proporcional
Você sabe o que é lactose? É o principal açúcar natural
presente no leite e em alguns de seus derivados, como queijos e
iogurtes.
A intolerância à lactose, também conhecida como deficiência de lactose, é a
incapacidade que o corpo tem de digerir lactose. O organismo que possui deficiência na
digestão dessa substância deve ter uma dieta com restrições de leite e seus derivados,
substituindo esses alimentos por outros, sempre com a orientação de um profissional
(VIEIRA, 2016).
Veja no exemplo quanta lactose há, aproximadamente, em 200 ml de leite integral
de vaca.
No café da manhã, Júlia costuma tomar uma xícara de 150 ml de leite. Quantos
gramas de lactose há nessa xícara?
Note que as grandezas quantidade de leite e massa de lactose são diretamente
proporcionais.
Quando o valor de uma grandeza dobra, triplica ou é reduzido à metade, o valor
da outra grandeza também dobra, triplica ou é reduzido à metade e assim por diante,
assim temos uma grandeza diretamente proporcional.
Assim, podemos calcular a massa total de lactose (x), em 150 mL de leite, usando
a propriedade fundamental das proporções e resolvendo uma equação.
Figura 3: Leite

Fonte: Canva (2020)
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Quantidade de Leite (mL)

Massa de lactose (g)

200

12

150

x

200 12
=
150
𝑥
200 ∙ 𝑥 = 150 ∙ 12
200𝑥 1800
=
200
200
𝑥=9

Portanto, na xícara de 150 mL de leite há 9 g de lactose.

Grandeza é definida como algo que pode ser medido ou calculado.
Por exemplo, são grandezas: comprimento, tempo, temperatura,
massa, preço e idade.
Exemplo:
1)

Dois homens trabalhando na contagem de uma mercadoria disposta em caixas.

Uma grande quantidade dela chegou a uma transportadora, em caixas, e mobilizou
inúmeros trabalhadores para estocá-la. Por segurança, cada trabalhador só pode
carregar duas caixas por vez. O gerente da loja elaborou uma tabela para prever quantas
caixas podem ser carregadas por vez, considerando o número de trabalhadores no
estoque.
Número de trabalhadores
1
2
3
4
5

Caixas carregadas
2
4
6
8
10

Observe que o número de trabalhadores e o número de caixas carregadas variam
na mesma razão, isto é, se um duplica, o outro duplica; se um triplica, o outro triplica; se
é um é dividido pela metade, o outro também é; e assim por diante. Quando duas
grandezas variam na mesma razão, são ditas diretamente proporcionais. Vamos
encontrar a razão entre o número de caixas carregadas C e o número de trabalhadores
T com base na tabela anterior:
C=2.T

𝐶

ou

𝑇

=2

A razão 2 nos indica que o número de caixas carregadas por vez equivale ao
dobro do número de trabalhadores. Veja:
𝐶
𝑇

2

4

6

8

=1=2=3=4=

10
2

=2
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A representação algébrica da relação entre o número de caixas carregadas e o
número de trabalhadores foi expressa por C = 2 . T.

Grandezas inversamente proporcionais
Observe as informações em destaque no pacote de ração para cachorros. Por
quantos dias esse pacote é suficiente para servir uma porção diária de 250 g de ração
para um cachorro?
Nesse caso, as grandezas quantidade de dias e quantidade de ração são
inversamente proporcionais.
Duas grandezas são chamadas de inversamente proporcionais quando um
aumento na medida de uma delas faz com que a medida da outra seja reduzida na
mesma proporção. Dadas as grandezas A e B, se houver aumento na medida da
grandeza A, ocorre a diminuição da medida da grandeza B, então elas
são inversamente proporcionais.
Assim, podemos calcular a quantidade dias (x) em que o pacote será suficiente
para alimentar um cachorro com uma porção diária de 250 g de ração, usando a
propriedade fundamental das proporções e resolvendo uma equação. Observe.
Figura 4: Ração de Cachorro

Fonte: Canva (2020)

Quantidade de dias

Massa de ração (g)

45

200

x

250

𝑥
200
=
45 250
250 ∙ 𝑥 = 45 ∙ 200
250𝑥 9000
=
250
250
𝑥 = 36

Portanto, esse pacote será suficiente para alimentar um cachorro por 36 dias, com
uma porção diária de 250 g de ração.
Exemplo:
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1)

Uma loteria está sorteando um prêmio de R$ 1.200.000,00. Caso mais de um

jogador acerte a sequência de números premiado, esse valor é dividido igualmente entre
o número de ganhadores. O número de ganhadores e o valor do prêmio são grandezas
diretamente ou inversamente proporcionais?
Vamos verificar a divisão do valor premiado para os ganhadores dessa situação
com o apoio da tabela a seguir:
Valor do
prêmio
Número de
ganhadores

1.200.000,00

600.000

400.000

300.000

240.000

...

1

2

3

4

5

...

Fonte: Elaborado pelos autores

A relação entre o valor do prêmio da loteria e o número de ganhadores é
inversamente proporcional, pois quanto mais ganhadores, menor o valor que cada um
receberá. Podemos expressar a relação entre o valor do prêmio P e o número de
ganhadores G da seguinte maneira:
P=

1200000
𝐺

ou P . G = 1200000

Agora, considere a seguinte situação. Arthur é eletricista e, para fazer a instalação
de uma luminária, comprou 5 m (metro) de fio por R$ 6,00.
Figura 5: Eletricista Trabalhando

Fonte: Canva (2020)

Preço (R$)

Quantidade de fio (m)

6

5

y

x

6 5
=
𝑦 𝑥
6∙𝑥 = 5∙𝑦
6𝑥 − 5𝑦 = 5𝑦 − 5𝑦
6𝑥 − 5𝑦 = 0

Note que, a partir da proporção, obtemos uma equação do 1º grau com duas
incógnitas, em que x representa a quantidade de fios em metros e y o preço (em reais).
As soluções dessa equação podem ser representadas por uma reta no plano cartesiano.
Gráfico 1: Plano Cartesiano
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Fonte: Canva (2020)

Nesta reta, cada ponto representa uma solução da equação. Em relação a
situação apresentada, temos de considerar somente os valores positivos de x e y, uma
vez que correspondem ao comprimento do fio e ao preço respectivamente. O ponto de
coordenadas (4; 4,8), por exemplo, indica que 4m desse fio custa R$ 4,80.

Atividades:
1) Numa cidade fictícia há, aproximadamente, 1 médico para cada 3000 habitantes. Se
nessa cidade há 19 médicos, qual é a quantidade de habitantes?

2) Na tabela a seguir são apresentadas informações a respeito da relação entre a
quantidade de peças produzidas por uma máquina de acordo com o tempo.
Tempo (h)

Quantidade de peças

2

100

3

150

4

200
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Pela tabela, temos que para produzir 100 peças, por exemplo, essa máquina leva
2 horas. Com base nessas informações, e considerando as mesmas condições de
produção da máquina, responda:
a) As grandezas “tempo” e “quantidade de peças” são direta ou inversamente
proporcionais?
b) Quantas horas são necessárias para essa máquina produzir 300 peças?
c) Construa uma expressão algébrica que relacione a quantidade de peças (y) em função
do tempo (x), representando graficamente essa relação em um plano cartesiano,
considerando valores reais positivos para as variáveis x e y.

3) Considere as duas situações a seguir:
I. Um carro percorre 270 quilômetros em 3 horas com velocidade constante.
II. O preço de 9 litros de gasolina é R$ 39,33 e o preço de 13 litros de etanol é 37,05.

a) Nessas situações, as grandezas distância

e tempo,

são diretamente

proporcionais? E as grandezas preço e capacidade? Por quê?
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b) Em cada situação, expresse de maneira algébrica a relação entre as grandezas
envolvidas.

4) Considere a expressão A . B = 600, sendo que A. B são números racionais. Responda:
a) Essa expressão relaciona duas grandezas diretamente proporcionais ou
inversamente proporcionais?
b) Qual deve ser o valor de A se B for igual a 0,2?
c) Qual deve ser o valor de B se A for igual a 1000?
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História - Carga horária mensal __ horas
Códigos das Habilidades
Objetos de conhecimento
EF08HI12
Organização política e social no Brasil desde a chegada
da Corte portuguesa, em 1808, até 1822

1. Cotidiano dos brasileiros no período Joanino
Nas aulas anteriores vocês estudaram o processo que culminou na fuga da família
real para o Brasil, com especial destaque para o avanço do império napoleônico na
Europa com objetivo de aniquilar a Inglaterra. Agora, veremos como a vida no cotidiano
da colônia foi afetada pela presença da família real e toda sua corte na cidade do Rio de
Janeiro.
Neste material, estudaremos como as relações foram afetadas por este
importante fato de nossa história. A decisão de transferir a sede da corte portuguesa
para o Brasil (1808) já estava sendo estudada pela monarquia lusitana há algum tempo.
Segundo a historiadora Lilia Katri Moritz Schwarcz (2002), a transferência já era um
projeto que vinha sendo pensado pela corte portuguesa desde o século XVI e, a cada
momento que a monarquia se sentia pressionada, esse projeto vinha à tona
(SCHWARCZ, 2002: 194 -197).
Uma vez em solo brasileiro, as relações entre Brasil e Portugal foram sendo
desenhadas até o retorno do rei à Portugal (1821). Neste espaço de tempo, também
conhecido na historiografia como “período Joanino”, as relações internas também são
afetadas sobremaneira, mexendo com o dia a dia da sociedade brasileira, em especial a
fluminense, onde a corte se instalou definitivamente.
É importante destacar que a “vinda” da
Corte Portuguesa recebe muitos nomes hoje em
dia, “fuga” “transferência” “vinda” “chegada”
“instalação”,

dentre

outras.

É

importante

destacar que a prática de dar diferentes nomes
e conceituações para o mesmo evento se chama
“debate historiográfico”. Isso tudo para dizer

Historiadores podem ter diferentes
métodos para escrever a história. Por
exemplo, aquele que utilizou uma carta
como fonte para escrever sobre um fato,
poderá escrever uma história diferente
daquele que se valeu de documento
oficial para escrever o mesmo fato
histórico. Isso é o que chamamos de
HISTORIOGRAFIA, ou seja, o estudo
das diferentes formas de se fazer ou
escrever a história.

que toda a Corte foi “transferida”, incluindo diversos tipos de pessoas: funcionários
públicos, parentes, agregados, fidalgos, nobres, trabalhadores e ainda objetos como:
louças (porcelanas), joias, roupas, calçados, livros, e bens pessoais etc. Somente nos
três primeiros anos após a instalação da Corte no Rio de Janeiro chegaram, motivadas
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pela transferência do rei, mais de 15.000 pessoas, tamanha era a importância da realeza
e seu entorno na vida dessas pessoas.
Vejam bem, caros/as estudantes, toda a administração pública de Portugal
passou a ser conduzida daqui do Brasil, ou seja, o Rei português tinha agora duas
nações para governar: Portugal e o Brasil. Observem que o Brasil ganha enorme
relevância com a presença da Corte por aqui, tanto é que o país ganhará o status de
“Reino Unido” ao ser renomeado em 1815 para “Reino Unido de Portugal, Brasil e
Algarves”. Mas o que isso significa? Significa dizer que o Brasil deixa de ser apenas
colônia e passa a ser um Reino pertencente ao reino de Portugal.
Independentemente do nome atribuído pelos historiadores para denominar esse
momento de nossa história, seja ele “fuga” “transferência” “vinda” “chegada” ou
“instalação”, o fato é que aqui se instalou toda a estrutura administrativa que possibilitou
o fim do sistema colonial e deu as condições para a independência. Por aqui apareceu
uma série de novidades a partir da presença dos novos moradores. Além de toda
infraestrutura criada para receber toda essa nova população, o Rei determina:


a criação do Banco do Brasil;



a emissão de papel moeda e a criação de créditos financeiros;



a criação da Academia Real de Belas Artes inspirada nos moldes franceses;



a criação de uma imprensa escrita, chamada imprensa régia;



a entrada e circulação de produtos ingleses que dinamizaram a nossa

economia.
A colônia se reestrutura e junto com todas essas novidades as relações e em
especial a cultura das pessoas que viviam na colônia sofrerá grande impacto,
especialmente no Rio de Janeiro. Um exemplo claro dessas mudanças é o hábito
alimentar da população, afetando sobremaneira tanto a sociedade da corte como a vida
cotidiana dos escravos do Brasil colônia.
Muitos alimentos passaram a fazer parte do hábito alimentar dos moradores do
Rio de Janeiro sejam, os alimentos nativos e produzidos na colônia ou os alimentos
importados da Europa que, a partir da abertura dos portos em 1808, estimulou a entrada
de produtos oriundos de nações amigas, alterando o hábito da corte, como por exemplo,
almoçar fora de casa o que exigiu a contratação de cozinheiros experientes.
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O trabalho dos escravos era muito
diversificado, pois no dia a dia da colônia havia
diferentes atividades acontecendo, o que exigia
dos escravos o desempenho de papéis tais
como: marceneiros, sapateiros, carpinteiros,
jornaleiros,

cozinheiros,

padeiros,

Era possível encontrar na Gazeta do Rio
de Janeiro anúncios, conforme consta na
obra da historiadora Maria Beatriz Nizza:
“um cozinheiro que soubesse trabalhar
de caçarolas e massas ganharia por mês
14$000 réis, mais do que muitos letrados
obtinham em suas aulas” (2007:35)

doceiros,

vendedores ambulantes, amas de leite, entre outras. As múltiplas funções
desempenhadas por determinados escravos eram qualidades anunciadas por senhores
quando desejavam vendê-los mais rápido que o habitual. Escravas que desempenhavam
a função de cozinheiras, engomadeiras, costureiras e amas de leite possuíam maior valor
de mercado e eram vendidas mais rapidamente devido às suas inúmeras “qualidades”
(ALGRANTI, 1988, p. 20).
Outra situação que fez parte do cotidiano
da colônia no período Joanino foi a capoeira,
uma prática de ataque e também de defesa
trazidos pelos negros ao Brasil. A capoeira, que
era chamada de jogo naquele período, chegou
a incomodar muito a sociedade e também a
família real. A capoeira utilizava-se de golpes

A capoeira talvez seja a expressão do
que há de mais brasileiro em termos de
atividade física, já que se trata de uma
luta criada no Brasil por escravos de
origem africana. Isso é tão significativo
que no exterior a capoeira é conhecida
como “Brazilian martial art”, ou arte
marcial brasileira. Disponível em:
https://brasilescola.uol.com.br/educacao
-fisica/capoeira.htm. Acessado em:
10/11/2020.

contra seu oponente usando a cabeça e as
Figura 1: Pintura “Negros
Lutando”, por Augustus Earle

pernas para completar os movimentos. Essa
prática era tão intensa e incomodava tanto que D.
Pedro, em 1822, chegou a escrever uma carta ao
brigadeiro Carlos Frederico Bernardo de Caula,
exigindo medidas enérgicas e violentas contra os
capoeiristas, além de autorizar os soldados a
prender os negros que estivessem praticando

Fonte: Wikipedia (2020)

capoeira.
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Atividades
1)

Sobre a vinda da família real portuguesa para o Brasil, em 1808, assinale a

alternativa correta:
a) A família real portuguesa não se preocupava com as questões artísticas e
culturais, recusando uma frota de artistas vindos da França que era composta por
artistas de formação e tradição europeias chamada de Missão Artística Francesa.
b) No Brasil, os portugueses que tinham acabado de chegar não absorveram a
cultura local e não mantiveram nenhuma relação com aqueles que já moravam na
colônia.
c) D. João VI realizou reformas administrativas, socioeconômicas e culturais que
influenciaram o modo de vida e os costumes dos brasileiros.
d) Não houve nenhum tipo de influência na cultura local, uma vez que não havia
nada de interessante que pudesse fazer parte do cotidiano das pessoas na
colônia.

2) Observe a tirinha abaixo e responda à questão

BECK, A. “Armandinho” Diário Catarinense. Edição de 5 set. 2017. Disponível em>
<https://nepegeo.ufsc.br/2017/09/05/do-armandinho-para-todo>. Acesso em: 10 de nov. 2020.

Sobre a independência do Brasil, em 1822, a tirinha acima faz menção a:
(A) Imperialismo norte americano sobre o Brasil colônia.
(B) Invasão de Napoleão a Portugal e expulsão da família real portuguesa para terras
brasileiras
(C) Influência da Inglaterra sobre o Brasil após a abertura dos portos em 1808.
(D) A fuga dos escravos a partir da luta de capoeira e formação de quilombos.
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3) Sobre as ações de melhorias de infraestrutura criadas por D. João VI no Rio de
Janeiro após a instalação da corte no Brasil, assinale (V) para as alternativas
verdadeiras ou (F) para as alternativas que julgar falsa.
A) (

) a criação de uma imprensa escrita, chamada imprensa Régia;

B) (

) a construção de arenas para abrigar as pessoas que aqui chegaram;

C) (

) a emissão de papel moeda e a criação de créditos financeiros;

D) (

) a fundação de avenidas largas para melhorar o fluxo de carruagens;

E) (

) a entrada de produtos ingleses que dinamizaram a nossa economia.

F) (

) a liberação de produtos vindos da Índia e China para o Brasil

G) (

) a derrubada de leis que concediam benefícios a indígenas brasileiras;

H) (

) a regularização fundiária, distribuindo terras para os negros africanos;

I) ( ) a criação da Academia Real de Belas Artes inspirada nos moldes franceses;
J) (

) possibilitou que as correspondências fossem entregues para o interior do

país;
K) (

) a concessão de liberdade provisória às mulheres negras vindas da África;

L) (

) a criação do Banco do Brasil.

Geografia - Carga horária mensal ___ horas
Códigos das Habilidades
Objetos de conhecimentos
Cartografia: anamorfose, croquis e mapas temáticos da
América e África;
EF08GE19
Identidades e interculturalidades regionais: Estados
EF08GE20
Unidos da América, América espanhola e portuguesa e
África.

Mapeando a Mortalidade Infantil na América
Olá, estudante! Que tal continuarmos aprofundando mais sobre a América Latina?
O assunto a ser abordado aqui será a Mortalidade Infantil na América Latina. Afinal, você
sabe o que é mortalidade infantil?

O QUE É MORTALIDADE INFANTIL?
Amarolina Ribeiro
A taxa de mortalidade infantil é um indicador social representado pelo número
de crianças que morreram antes de completar um ano de vida a cada mil crianças
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nascidas vivas no período de um ano. É um importante indicador da qualidade dos
serviços de saúde, saneamento básico e educação de uma cidade, país ou região.
A taxa de mortalidade infantil é expressa por mil e é representada, por exemplo:
Taxa de mortalidade infantil do Brasil: 15‰ (15 em cada mil crianças)

Causas da Mortalidade Infantil
Mesmo sendo um índice importante, medir a mortalidade de bebês traz implícito
um incômodo, pois é um questionamento a respeito da responsabilidade que a sociedade
e o Estado possuem nesse quadro. Os principais fatores que contribuem para o aumento
da mortalidade infantil são:


A falta de assistência e de instrução às gestantes;



Ausência de acompanhamento médico;



Deficiência na assistência de saúde;



Desnutrição;



Ausência de políticas públicas efetivas em educação;



Ausência ou deficiência no saneamento básico.

Esse último fator é ainda mais agravante quando a água e esgoto não tratados
provocam a contaminação da água e, por consequência, dos alimentos, ocasionando
doenças como a hepatite, malária, febre amarela, cólera, diarreia, entre outras. Essas
doenças em conjunto com quadros de desnutrição são fatais.
Em geral, nos países desenvolvidos economicamente, as taxas de mortalidade
infantil são significativamente baixas. Em oposição, nos países pobres, ainda
encontramos taxas de mortalidade infantil altíssimas, como é o caso de Afeganistão,
Chade, Angola, Guiné-Bissau, Nigéria e Somália, que têm números superiores a 100
mortes de crianças com menos de um ano de vida a cada mil crianças nascidas vivas no
período de um ano.
Embora, segundo a ONU, as médias mundiais de mortalidade infantil tenham
sofrido uma queda de quase 50% nas últimas duas décadas, o problema ainda é muito
grave em muitas nações e deve ser vencido, especialmente, por meio da implantação
efetiva de políticas públicas de educação e saúde.
Disponível em: <https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/geografia/o-que-e-mortalidade-infantil.htm>.
Acesso em: 05 nov.2020.
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MORTALIDADE INFANTIL E SANEAMENTO BÁSICO
Fabiana Machado Leal
O relatório Levels & Trends in Child Mortality - Report 2018, publicado pela
UNICEF/ONU (disponível em https://data.unicef.org/wp-content/uploads/2018/10/ChildMortality-Report-2018.pdf), traz a informação de que as crianças do Sudeste Asiático e
da África Subsaariana são as que têm maior risco de morrer antes de completar 5 anos
de idade. A África Subsaariana é a região com as maiores taxas de mortalidade infantil
do mundo: em 2017, cerca de 76 crianças de até 5 anos morreram, para cada mil
crianças nascidas vivas nessa região; ou seja, 1 em cada 13 crianças morre antes dos 5
anos.
Por outro lado, a taxa de mortalidade entre crianças de até 5 anos foi de somente
6 para cada mil nascidas vivas, na Europa e América do Norte. Na América Latina e
Caribe, esse número é de 18 para cada mil nascimentos.
De acordo com a UNICEF, parte considerável das mortes de crianças de até 5
anos são causadas por fatores considerados tratáveis ou evitáveis, como complicações
no parto, pneumonia, doenças diarreicas, malária e infecções neonatais. Ainda de acordo
com a UNICEF, estima-se que mais de 60 milhões de crianças morrerão antes dos 5
anos de vida entre 2017 e 2030.
Disponível
em:
<https://novaescola.org.br/plano-de-aula/5019/mapeando-a-mortalidade-infantil-naamerica#atividade-contextualizacao>. Acesso em 06 nov. 2020. (Texto Adaptado).

Para você saber mais
QUAL É A RELAÇÃO ENTRE SANEAMENTO BÁSICO E
MORTALIDADE INFANTIL?
Fabiana Machado Leal
O Haiti é o país mais pobre do continente americano e um dos mais pobres do
mundo. Há algumas décadas, o país vive uma grave crise política e ainda enfrenta as
consequências do catastrófico terremoto ocorrido em 2010, que destruiu parte do país e
matou mais de 300 mil pessoas. Desde então, a população haitiana vive em condições
extremamente vulneráveis, com escassez de alimentos e de água potável, ausência de
esgotamento básico e proliferação de doenças, como o surto de cólera ocorrido após o
terremoto. Segundo a ONU, após esse desastre, mais de 1 milhão de haitianos foram
deslocados de suas residências e forçados a viver em áreas onde o acesso à água
potável é escasso.
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Historicamente, o país ainda apresenta altas taxas de natalidade e elevados
índices de mortalidade, desemprego e analfabetismo. Mais da metade da população
haitiana vive abaixo da linha da pobreza, ou seja, com renda de menos de 1 dólar por
dia. Desde 2010, o país sobrevive por meio de ajuda humanitária da ONU, de outros
países e de entidades civis e filantrópicas.
No Brasil, apesar do país ter reduzido as taxas de mortalidade infantil nos últimos
anos, os bebês indígenas são duas vezes mais vulneráveis às mortes consideradas
evitáveis do que as demais crianças brasileiras.
Figura 1: Cidade do Cabo Haitiano, norte do Haiti

Fonte: Wikmedia (2020)

Saneamento básico é um conjunto de infraestruturas, serviços e ações
relacionadas à oferta, tratamento e distribuição de água tratada e potável, coleta e
tratamento de esgoto, coleta e manejo do lixo e limpeza pública, de modo a garantir as
condições ambientais adequadas, bem como a qualidade de vida de toda população
(rural e urbana). A ausência de saneamento básico pode acarretar em uma série de
doenças, como dengue, doenças diarréicas, febre tifóide, cólera, hepatite, leptospirose,
além da disseminação de pragas e vetores.
No Brasil, a Lei Federal nº 11.445, de janeiro de 2007, estabelece as diretrizes
para o saneamento básico em todo o país, garantindo o acesso universal a todos os
serviços.
Em 2017, a Organização Mundial da Saúde (OMS) divulgou que 3 em cada 10
pessoas do mundo não têm acesso à água potável nas residências. Além disso, 6 em
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cada 10 pessoas carecem de saneamento básico adequado. De acordo com a entidade,
mais de 260 milhões de pessoas no mundo ainda precisam viajar mais de 30 minutos
diários para coletar água (nem sempre de qualidade) em mananciais. Além disso, mais
de 150 milhões de pessoas consomem água não tratada retirada diretamente de rios,
lagos e córregos.
Desde 2000, a OMS registra o aumento do acesso à água e aos serviços básicos
de saneamento, todavia, isso não significou o acesso à água potável e serviço de
saneamento adequado à saúde. Muitas casas, hospitais e escolas carecem de estrutura
básica, como água e sabão, para a lavagem das mãos, o que coloca as pessoas –
sobretudo as crianças – em exposição aos riscos de contrair doenças.
Disponível
em:
<https://novaescola.org.br/plano-de-aula/5019/mapeando-a-mortalidade-infantil-naamerica#atividade-contextualizacao>. Acesso em 06 nov. 2020.

ÁGUA, UM RECURSO ESSENCIAL
Eduardo de Freitas
A água potável é aquela que, por atender a requisitos sanitários estabelecidos, é
considerada própria para consumo dos seres vivos. A água, em condições normais de
temperatura e pressão, predomina em estado líquido e aparentemente é incolor, inodora
e indispensável a toda e qualquer forma de vida. No ambiente rural, por vezes não há o
tratamento antecipado desse recurso; no entanto, nos centros urbanos, quase sempre
se faz necessário realizar uma verificação da qualidade da água e grau de contaminação,
uma vez que nas proximidades das cidades os córregos e rios são extremamente
poluídos.
A água potável, ou mesmo água doce disponível na natureza, é bastante restrita.
Cerca de 97,61% da água total do planeta é proveniente dos oceanos; calotas polares e
geleiras representam 2,08%; água subterrânea, 0,29%; água doce de lagos, 0,009%;
água salgada de lagos, 0,008%; água misturada no solo, 0,005%; rios, 0,00009% e vapor
d’água na atmosfera, 0,0009%.
Diante desses percentuais, 2,4% da água é doce, porém, somente 0,02% está
disponível em lagos e rios que abastecem as cidades e pode ser consumida. Desse
restrito percentual, uma grande parcela encontra-se poluída, diminuindo ainda mais as
reservas disponíveis.
No mundo subdesenvolvido, cerca de 50% da população consome água poluída;
em todo planeta, pelo menos 2,2 milhões de pessoas morrem em decorrência de água
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contaminada e sem tratamento. Segundo estimativas, existem atualmente cerca de 1,1
bilhão de pessoas que praticamente não têm acesso à água potável. A poluição é um
dos maiores obstáculos para o acesso à água potável, uma vez que diariamente os
mananciais do mundo recebem dois milhões de toneladas de diversos tipos de resíduos.
Fonte: Disponível em: <https://brasilescola.uol.com.br/geografia/agua-potavel.htm>. Acesso em 10 nov.
2020. (Texto Adaptado).

Observe a imagem de satélite, abaixo, pois mostra o continente africano e sua a
extensa área. Atente-se à região mais seca, o deserto do Saara (norte do continente) e
a faixa do Sahel, que é uma área de transição fronteiriça entre o deserto localizado ao
norte do continente africano e a zona mais úmida, ao sul do continente. É possível notar
que essa área tem um acelerado processo de degradação ambiental, devido à ação
antrópica, com a poluição dos mananciais. Neste sentido, nessa área estão localizados
países como o Sudão e o Mali, com elevadas taxas de pobreza, em uma área de penúria
hídrica. Porém, o continente também apresenta grandes volumes de água em rios
caudalosos, como rio Nilo, rio Níger e rio Congo, evidenciando a distribuição geográfica
irregular do recurso ao longo do continente.
Figura 2: Imagem de satélite da África

Fonte: Wikmedia. (2020)

Saiba mais:
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DESPERDÍCIO DE ÁGUA
Rodolfo F. Alves Pena
Um dos principais problemas relacionados com a utilização de recursos hídricos
no Brasil e no mundo é a questão do desperdício. Ao lado de outras questões como
a poluição, ele é um dos principais pivôs da inutilização e até esgotamento das reservas
de água em vários lugares e regiões. Por isso, entender a fundo o problema do
desperdício de água é extremamente relevante para maximizar o aproveitamento desse
importante elemento da natureza.
Há um grande desperdício de água em sistemas de abastecimento, que perdem
uma quantidade muito elevada de litros em razão de vazamentos e problemas gerais nas
tubulações e sistemas de fornecimento. Mesmo em países desenvolvidos, esse
problema também é recorrente. O desperdício de água no Brasil é bastante elevado,
atingindo um volume total correspondente a 38,8% de toda a água tratada, segundo
dados do Ministério das Cidades. Em algumas regiões, como o Norte e o Nordeste do
país, esse índice ultrapassa os 50%, revelando a carência de medidas para o combate
ao desperdício que vão além de uma mera conscientização social da população.
Disponível em: <https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/desperdicio-agua.htm>. Acesso em: 10
nov 2020. (Texto Adaptado)

Desafios de Geografia
1)

Observe, abaixo, o mapa de Mortes (%) por doenças diarreicas em crianças

menores de 5 anos na América (2016), analise e responda:
Figura 3: Mapa de Mortes (%) por doenças diarreicas em crianças menores de 5 anos na América (2016)

Fonte: Nova Escola (2020)
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a) Qual é a situação dos países americanos em relação às mortes de crianças por
doenças diarreicas?
b) Em quais países as doenças diarreicas têm maior participação no total das
mortes de crianças menores de 5 anos?
c) Quais as possíveis causas para o elevado número de mortes por doenças
diarreicas nesses países?
Para a realização das atividades acima, se necessário utilize um Atlas Escolar
para

consultar

Político elaborado

a

localização

dos

países.

Se

pelo

preferir,

acesse

IBGE,

o Planisfério
disponível

em: https://atlasescolar.ibge.gov.br/images/atlas/mapas_mundo/mundo_planisferio_poli
tico_a3.pdf. Acesso em: 06 de novembro de 2020.
2)

A poluição da água aliada ao desperdício tem gerado vários problemas para a

manutenção desse bem tão precioso e necessário ao planeta. Com o intuito de contribuir
para a qualidade e uso responsável da água, cite algumas possíveis atitudes necessárias
a serem tomadas por todos nós para redução do desperdício de água.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Ensino Religioso - Carga horária mensal __ horas
Códigos das Habilidades
Objetos de conhecimento
EF08ER05
Crenças, filosofias de vida e esfera pública
Car@ estudante, tudo bem com você? No material anterior estudamos sobre
como as instituições religiosas podem influenciar diferentes áreas da nossa sociedade.
Agora iremos aprofundar um pouco mais esse conteúdo compreendendo as tradições
religiosas e a sua relação com a esfera pública

Leia, a seguir, trechos do texto de Fleuri et. al (2013):
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Tradições Religiosas
A necessidade de sobreviver e de construir significados fez com que os humanos
se constituíssem em relação e interação com a natureza, com determinados grupos
sociais e com as forças invisíveis, ocultas e misteriosas [...].
As religiões, portanto, fazem parte da cultura humana, presentes na maioria dos
povos, em diferentes contextos históricos. Nas sociedades antigas, de tradição oral, que
não dispunham de conhecimentos e tecnologias mais sofisticadas, as religiões
significavam uma força muito poderosa na organização da vida social: os elementos
naturais eram divinizados, a exemplo do vento, água, terra, fogo, animais e dos astros,
e as divindades eram simbolizadas por totens e fetiches.
No universo cultural, é inegável o papel

Figura 1: Religiões

das

crenças,

religiosas,

ora

movimentos
influenciando,

e

tradições
ora

sendo

influenciados pelas culturas [...]. Por sua vez,
religião, do verbo latino religare, representa a
aproximação de pessoas que alimentam
crenças comuns, constituindo-se no mais
antigo sistema simbólico de coesão social.
As tradições e movimentos religiosos
assumiram, ao longo dos tempos, a tarefa de
Fonte: pensaraeducacao.com.br (2020)

significar a totalidade do mundo e do humano

por meio das atribuições de valores de sagrado e profano, puro e impuro, ético e não
ético, projetando uma ordem cósmica ao universo dos deuses, seres e humanos.
O conhecimento religioso, resultado do processo cultural da humanidade,
produzido por diferentes crenças, filosofias, tradições e/ou movimentos religiosos, entre
outros, se constitui em um dos referenciais utilizados pelos sujeitos para (re)construir
caminhos, significados, sentidos e respostas a diferentes situações e desafios da vida
cotidiana, configurando identidades pessoais e sociais [...].
Fonte: FLEURI, R.M.; OLIVEIRA, L.B.; HARDT, L.S.; CECCHETTI, E.; KOCH, S.R. Diversidade religiosa
e direitos humanos: Conhecer, Respeitar e Conviver. 1. ed. Blumenau: Edifurb, 2013.
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Como mostra a figura 1, as religiosidades, crenças, tradições e movimentos
religiosos contribuem e, por vezes, determinam modos de como o ser humano se define
e se posiciona no mundo, orientando o relacionamento com seus semelhantes, com o
mundo natural e com a(s) divindade(s), possibilitando diferentes vivências religiosas e
interpretações de vida.
À escola, enquanto lugar de trânsito de culturas, não compete homogeneizar a
diversidade religiosa, mas garantir a liberdade religiosa, por meio da igualdade de acesso
ao conhecimento de todas as culturas, tradições/grupos religiosos e não religiosos.

Religião e esfera pública
A concepção de uma sociedade
livre

de

preconceitos,
de

em

diferentes

formas

convivam

harmoniosamente

que

as

religiosidade
e

as

minorias sejam respeitadas, continua
sendo um desafio na atualidade assim
como nos primórdios da civilização
(DRESCH,

2019). Sabemos que

a

religiosidade predomina no imaginário
social, preenchendo diversos espaços
públicos

e

privados

ocupados

por

diferentes indivíduos. É necessário que
não

se

permita

a

propagação

de

fundamentalismos nesses espaços, de
forma que não reflitam nas decisões
políticas e contribuam para o fomento da
intolerância e do preconceito.
O Estado brasileiro é laico e
prescreve em sua Constituição Federal

Você sabe o que significa “Estado
Laico”?
Confira abaixo a definição apresentada
por Silva (2017), no portal Politize:
Um Estado é considerado laico quando
promove oficialmente a separação entre
Estado e religião. A partir da ideia de
laicidade, o Estado não permitiria a
interferência de correntes religiosas em
assuntos estatais, nem privilegiaria uma
ou algumas religiões sobre as demais.
O Estado laico trata todos os seus
cidadãos
igualmente,
independentemente de sua escolha
religiosa, e não deve dar preferência a
indivíduos de certa religião.
O Estado também deve garantir e
proteger a liberdade religiosa de cada
cidadão, evitando que grupos religiosos
exerçam interferência em questões
políticas. Por outro lado, isso não
significa dizer que o Estado é ateu,
ou agnóstico. A descrença religiosa é
tratada da mesma forma que os
diversos tipos de crença.
Disponível em:
<https://www.politize.com.br/estado-laicoo-que-e/.> Acesso em 19 nov.2020.

total liberdade de escolha da religião
pelos indivíduos (ÂMBITO JURÍDICO, 2010). Portanto, o pensamento ideológico
religioso não deve ser unilateral; o Estado precisa assegurar que as pessoas possam ter
liberdade religiosa para professar a sua fé e serem respeitadas. A construção de uma
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consciência ética e moral coletiva deverá ser livre, independentemente da escolha
religiosa de cada um, que não deve ser usada como instrumento de controle social pelas
classes dominantes (DRESCH, 2019). Sendo assim, pessoas que fazem parte de
diferentes instituições sociais, políticas e econômicas devem pautar suas ações pelo
princípio da laicidade.
A sociedade brasileira foi constituída sob forte influência religiosa desde o período
colonial, a princípio sob a perspectiva do catolicismo, mas também com forte introdução
do protestantismo ainda no período colonial. Além disso, a escravidão africana teve papel
expressivo na formação identitária cultural e religiosa no Brasil, viabilizando um
sincretismo religioso na construção de uma cultura religiosa afro-brasileira (DRESCH,
2019).
Com a chegada de protestantes de vertente pentecostal a partir do século XX, um
novo cenário começou a tomar forma. A partir do final da década de 1970, diversas
formas de representação da religiosidade foram tomando os espaços público e privado,
exigindo assim mais atenção do Estado com relação à manutenção da liberdade religiosa
de cada indivíduo.
É importante garantir liberdade religiosa a todas as comunidades e culturas, povos
e estados, e isso não deve interferir na tomada de decisões da esfera pública, assim
manteremos os direitos de todos os cidadãos.

Desafios de aprendizagem
1) Após a leitura do texto Tradições religiosas, responda:
a) Historicamente, os humanos sempre buscaram respostas para o enigma do
mundo, da vida e, em especial, da morte, sendo assim descreva qual era a
importância da religião para as sociedades antigas.
b) A religião representa a aproximação de pessoas que alimentam crenças comuns,
constituindo-se no mais antigo sistema simbólico social. Que tarefa as tradições
e movimentos religiosos assumiram ao longo do tempo?
c) O conhecimento religioso é o resultado do processo cultural da humanidade.
Como ele é produzido?
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2)

A religiosidade é uma das dimensões mais marcantes e significativas da

experiência humana que auxilia os indivíduos nos momentos de grande sofrimento
humano e de grande impacto, como quando se perde pessoas próximas, quando se
descobre uma doença grave, momentos de incapacitação e morte. Por essa razão, é de
extrema importância que haja uma interlocução entre a saúde e a religiosidade
(PSICOTRAINER, 2020). Observe a imagem a seguir e responda as seguintes questões:
Figura 2: Religiosidade

Fonte: psicotrainer.com.br (2020)

a) É correto alguém impor alguma forma de religião ou de pensamento para
qualquer pessoa? Sim ou não. Explique.
b) Você acha que existe alguma religião melhor do que as outras? Explique.
3) Após a leitura do texto “Religião e esfera pública”, responda às questões abaixo:
a) É possível convivermos pacificamente sem o estigma do preconceito e da
intolerância face às distintas formas de manifestações religiosas?
b) Cite algumas estratégias que você considera importante para o enfrentamento do
racismo religioso/intolerância religiosa.
c) Você concorda que as crenças religiosas contribuíram ao longo do tempo para
difundir ideias e estabelecer regras de conduta e comportamentos, assim como
influenciaram organizações sociais e políticas de dada povo, ocasionando ora
momentos de violência, ora momentos de paz? Explique.
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