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Nesta aula, você vai aprender a reconhecer a leitura de textos não verbais como 

possibilidade de conhecimento e de acesso a diferentes informações. 

O texto não verbal pode aparecer no nosso dia-a-dia de diversas formas. Vamos 

conferir? 

 

 

 

 

 

 

Componente Curricular: LÍNGUA PORTUGUESA 

Estudantes e famílias: 

Estamos quase finalizando o semestre e com ele uma sensação de muito trabalho 

desenvolvido para vocês: queridos alunos.  Esta semana fecharemos as atividades e portanto 

estaremos no processo de avaliação e conclusão do semestre. Procure as atividades que ficaram 

faltando e aproveite o tempo que dispor para executá-las.  

 Ao retornar à escola, vocês deverão trazer os materiais e as atividades realizadas neste 

período. A participação de vocês e envolvimento com os professores são essenciais nesse 

distanciamento social. Tire as dúvidas que talvez existam. 

Logo em breve estaremos juntos! 

      Você pode entrar em contato com a escola e professoras pelos endereços:   

                emebanita519@gmail.com          www.facebook/emebanita.malfatti   

                                                     Boas aprendizagens! Até breve! 

 

 

 

 

 

 

mailto:EMEBANITA519@GMAIL.COM
http://www.facebook/EMEBANITA.MALFATTI
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Qual é a finalidade de uma placa? 

 

 

 

 

Você sabia que a linguagem está diretamente ligada à capacidade humana de transmitir 

mensagens através de palavras escritas ou faladas? 

A manifestação da linguagem pode se dar de forma variada, por meio da música, da 

dança, ou até um simples olhar, também pelas obras de arte como a pintura e a escultura ou 

pelos símbolos. 

Portanto, torna-se fundamental o conhecimento dos recursos que as linguagens oferecem 

para melhor compreendermos e produzirmos textos. Veja as imagens: 
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1)  A Placa abaixo tem o objetivo de: 

 

 

 

A) Fazer propaganda do trabalho do Governo do Estado do Piauí. 

B) Anunciar um produto. 

C) Fazer a propaganda de um empreendimento antigo do Governo. 

D) Divulgar uma nova empresa. 

 

 

2. Leia a frase e complete com as palavras mais adequadas: 

 

“A manifestação da linguagem pode se dar de forma variada, por meio da _______, da ____, 

ou até um simples ______, também pelas obras de arte como a pintura e a escultura ou pelos 

_______. 

 

A) música; ginástica; gesto; escultores. 

B)  carta; dança; sorriso; músicos. 

C)  música; dança; olhar; símbolos. 

D)  dança; oração; movimento; artistas. 

 

Linguagem Verbal e Não-Verbal. A linguagem verbal é aquela expressa por meio de palavras 

escritas ou falada, ou seja, a linguagem verbalizada, enquanto a linguagem não- verbal, utiliza 

dos signos visuais para ser efetivada, por exemplo, as imagens nas placas e as cores na 

sinalização de trânsito. 
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3. Ao observar a imagem abaixo é possível afirmar que: 

 

 

A)  A linguagem da charge é única porque utiliza imagens (elementos não verbais). 

B) A linguagem da charge é única porque utiliza apenas palavras (elementos verbais). 

C)  A linguagem da charge é mista porque utiliza mais imagens (elementos não verbais) do que  

palavras (elementos verbais). 

D)  A linguagem da charge é mista porque utiliza imagens (elementos não verbais) e palavras 

(elementos verbais) ao mesmo tempo. 

 

respostas: 

1) A 

2) C 

3) D 

 

Você provavelmente está acostumado a ver a palavra texto. Mas sabe qual o seu conceito?  

Para entendê-lo, pense nas seguintes situações: 

 

1) Você foi visitar um amigo que está hospitalizado e, pelos corredores, você vê placas com a 

palavra "Silêncio". 

 

2) Você está andando por uma rua, a pé, e vê um pedaço de papel, jogado no chão, onde está 

escrito "Ouro". 
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Em qual das situações uma única palavra pode constituir um texto? 

 

 

 

 

 

 

 

Você sabia que uma charge também pode ser um exemplo de texto não verbal?  

Charge é um estilo de ilustração que tem por finalidade satirizar, por meio de 

uma caricatura, algum acontecimento atual com um ou mais personagens envolvidos.  

Veja que ela pode ser apenas feita com imagens ou ser mista, ou seja, ser feita de 

imagens (elementos não verbais) e palavras (elementos verbais) ao mesmo tempo.  

 

 

 

 

Silêncio ! OURO 
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1) A  charge abaixo traz apenas imagens. Isso significa que : 
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A)  é um texto Verbal 

B)  é um texto Não verbal 

C)  é um texto Misto 

D) não é um texto 

 

Se você respondeu a alternativa B você acertou! 

O mundo sem a linguagem verbal e não verbal 

Como seria o mundo sem a linguagem verbal e não verbal?  

Pense e descreva como você acha que seria nosso mundo sem a linguagem verbal e não 

verbal para nos comunicarmos...  

Seja criativo! 

                         n   

Para haver comunicação é preciso ter: 

A) Apenas o emissor 

B) Apenas o receptor 

C) Emissor e receptor 

D) Depende da comunicação 

Se você respodeu a alternativa C você acertou! 

 

Fonte da  aula: http://www.educopedia.com.br/login.aspx?ReturnUrl=%2flogout.ashx 

Acesso em julho de 2020. 

 

 

 

 

http://www.educopedia.com.br/login.aspx?ReturnUrl=/logout.ashx
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Nesta aula  nós iremos: 

 Discutir as festas populares brasileiras; 

 Introduzir a história e costumes da Congada. 
 

Hoje vamos ver as origens e características de uma festa popular muito famosa em diversos 

lugares de nosso país: a Congada. 

 

TEMA DA AULA: FESTAS POPULARES – Parte 3:    

 

Congada 

Congada, congado ou congo, é uma expressão cultural e religiosa que envolve o canto, 

dança, teatro e espiritualidades cristã e de matriz africana. 

Nesta festa, se louva Nossa Senhora do Rosário, São Benedito e Santa Efigênia, lembrando da 

proteção que esses santos deram aos escravos negros. Em algumas congadas, se recorda a 

figura de Chico Rei e da luta entre cristãos e mouros. 

A congada é celebrada de norte a sul do Brasil. Não há um dia fixo, mas os meses de 

maio e outubro consagrados a Nossa Senhora, costumam ser escolhidos para a festa. Em 

algumas partes do Brasil, a congada é celebrada em dezembro. 

Origem da Congada 

A congada é mistura das festas trazidas pelos negros escravizados com a religiosidade 

cristã praticada na colônia. 

No entanto, suas origens remontam à África, quando os súditos faziam o Cortejo aos Reis 

Congos, a fim de agradecer os seus governantes. 

Ao chegar à colônia, os negros se reconheceram imediatamente com santos negros como 

São Benedito, o Africano, Santa Efigênia, uma princesa etíope, e Nossa Senhora do Rosário. 

Destacamos duas lendas que explicam a origem da congada: a vida de Chico Rei e a 

aparição de Nossa Senhora no mar. 

História de Chico Rei 

Componente Curricular: ARTE 
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Diz a lenda que Galanga, nome verdadeiro de Chico Rei, era o monarca de sua tribo no 

Congo, e foi capturado com toda sua gente. Batizado, recebeu o nome de Francisco e durante 

a travessia para a colônia da América Portuguesa, o Brasil, houve uma grande tempestade. 

Os marinheiros, com medo que o navio virasse, jogaram ao mar a esposa e a filha de 

Chico, para que as águas se acalmassem. 

Quando chegaram aqui, em 1740, Chico e seu filho foram comprados e levados para a 

região das minas, a Vila Rica, atual Ouro Preto. Desta maneira, Chico se pôs a trabalhar dia 

após dia e reuniu uma grande quantidade de metal, o suficiente para comprar sua alforria, a do 

filho e a de mais de 200 escravos. 

Os escravos que foram libertos por ele passaram a tratá-lo como rei, ao mesmo tempo 

que se levantava a igreja de Santa Efigênia. 

Embora esta lenda não tenha nenhuma evidência histórica, o conto faz parte das tradições 

orais de Minas Gerais e sobreviveu ao longo do tempo entre os congadeiros. 

Aparição de Nossa Senhora 

Outra lenda que faz parte da fundação mística da congada é a aparição de uma imagem 

de Nossa Senhora no mar. 

Conta-se que vários grupos foram tentar buscá-la, cantando e dançando. A santa se 

aproximava, mas nunca se movia muito. 

O último grupo a tentar foi justamente os de Moçambique, que eram escravos e traziam 

cadeias aos tornozelos. Com seus lamentos, conseguem trazer a imagem para a costa e desde 

então, Moçambiques e Congadeiros tornaram-se os guardiões da imagem da Virgem do Rosário. 

Enredo da Congada 

Basicamente, a congada conta a história do embaixador de Angola que, em nome da 

Rainha Ginga, visita o Rei do Congo num dia festa e quase causa uma guerra. Há luta, mas os 

cristãos vencem. 

Igualmente, um casal de escravos costumava ser coroado para serem os "reis" da festa 

e o som de batuques na igreja era tolerado pelas autoridades católicas 
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br.pinterest.com/pin/298433912792946262/ 
 

Personagens da Congada 

Uma congada pode ter de 50 a 200 ou mais participantes divididos em cinquenta 

personagens. 

Os grupos são repartidos em dois: a Congada de Cima e a Congada de Baixo. Na 

Congada de Cima temos Rei, Rainha, Príncipes, Cacique, Fidalgos ou Vassalos e crianças que 

são chamadas de "conguinhos". 

Na Congada de Baixo temos o Embaixador e o Secretário, o cortejo e os guerreiros. 

A festa do congo está longe de ser algo uniforme, pois cada região foi acrescentando suas 

tradições e vivências. 

Dança da Congada 

A dança representa a coroação do rei do Congo, acompanhado de um cortejo 

denominado terno ou guarda. Para cada terno existe um líder, o "capitão". 

Igualmente, as lutas entre os mouros e cristãos, ou pagãos e batizados são apresentadas 

em forma de coreografias. Estes, ficam perfilados de frente e “combatem” entre si com varas, 

com seus golpes marcam o compasso da música e da festa. 



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

Rua Canadá, n.º 26 – Centro – Diadema – CEP: 09921-04 

 Fone (11) 4072-7034  

EMEB ANITA CATARINA MALFATTi 

E.M.E.B. ANITA CATARINA MALFATTI 

R. Ari Barroso, 290  - Jd. do Parque – Diadema/SP  09910-650   Tel. 4044-3515 

 

 
reporterlitoralonline.com.br 
 

Instrumentos Musicais da Congada 

Os instrumentos musicais utilizados são a cuíca, a caixa, o pandeiro, o reco-reco, o 

cavaquinho, a viola, o violão, o tarol, o tamborim, o ganzá, a sanfona, rabeca (ou o violino) ou 

acordeom. 

 
fccr.sp.gov.br 

O canto é puxado por uma pessoa e a multidão acompanha o refrão. As letras falam do 

sofrimento da escravidão, dos lamentos de um povo arrancado de sua terra. 
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Contudo, através da invocação dos santos e das forças do alto, são também cantos de 

esperança, redenção e na espera de uma vida melhor. 

Figurinos e Adereços da Congada 

As roupas são muito importantes na congada porque representam a hierarquia e os 

personagens nas festas. 

Camisas, capas, chapéus, espadas e lenços fazem parte dos trajes que devem ser feitos 

de tecidos confortáveis para não inibir os movimentos. 

Além disso, há uma série de fitas e bandeiras coloridas que trazem a imagem dos santos 

e identificam os diferentes grupos do cortejo. 

Congadas no Brasil 

Vários estados do Brasil celebram congadas. Vejamos alguns exemplos abaixo: 

Nome Local 

Congada de Catalão Catalão/GO 

Congado Reinado de Nossa Senhora e Santa 

Efigênia 
Ouro Preto/MG 

Maçambique de Osório Osório/RS 

Congada da Lapa Lapa/PR 

Congada da Serra do Salitre 
Serra do 

Salitre/MG 

Festa da Congada em Uberlândia Uberlândia/MG 

 

Fonte: https://www.todamateria.com.br/congada/ 

 

EXERCÍCIOS 

 

1. Por que a Congada tem esse nome? 

 

https://www.todamateria.com.br/congada/
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2. Marque V para Verdadeiro e F para Falso: 

(     ) A Congada é uma festa relacionada apenas às religiões cristãs 

(     ) Teve origem por festas trazidas por negros escravizados 

(     ) Existe a encenação da luta entre os cristãos e os mouros 

(     ) Há comemoração, porém sem nenhum tipo de dança 

(     ) Os principais instrumentos são o pandeiro, o reco-reco, a harpa e o piano 

(     ) Fitas e bandeiras fazem parte do figurino 

(     ) Na cidade de Ouro Preto a Congada não é celebrada 

 

 

 

RETOMADA DE VOCABULÁRIO 

 

Na atividade desta semana vamos continuar mergulhando em boa parte do vocabulário que 

aprendemos em inglês. Você lembra? Vimos: 

 

CELEBRATIONS 

MONTHS 

ADJECTIVES 

ORDINAL NUMBERS 

 

Ufa! Muita coisa. Não é mesmo? É muito importante no estudo de inglês sempre voltarmos nos 

conteúdos já ensinados, principalmente vocabulário. Pois só assim você conseguirá melhorar 

seu processo comunicativo na língua estudada. Faz-se necessário você refletir sempre. Por 

exemplo, vamos imaginar que você já terminou seu período letivo de aula e sabe que teve aulas 

de inglês. O que você lembraria de inglês no dia a dia? Como se cumprimenta? Ou os seus 

parentes? Ou os objetos que você começou a usar na escola? Ou a própria palavra ESCOLA 

que é School! Veja, você está já a algum tempo vendo inglês e conhece algumas palavras e 

também um pouco dos recursos linguísticos que o inserem em uma nova língua. A língua 

inglesa. 

 

 

 

Componente Curricular: INGLES 
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Exercício:  

Para retomar o vocabulário em inglês você precisa retomar as atividades dadas. Seria 

interessante que você retomasse todas elas, relesse os exercícios que respondeu e fizesse este 

aqui sem consultar. E depois que você terminasse verificasse se você acertou ou não. Tente. 

Vamos ver se você consegue.  

- Abaixo estarão afirmativas que você deverá responder o que se pede em INGLÊS de acordo 

com o vocabulário dado durante o semestre em quarentena. Além disso, terá música para ajudar 

na compreensão do vocabulário. 

 

 

a) Ouça a música abaixo acessando o link e responda. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=DlSsIKn3HTU 

 

Ela refere-se a um mês. Qual? ___________________________. 

 

b) O mês que é comemorado o dia em que o Brasil foi descoberto. 

 

________________________________________________________ 

 

c) Comemora-se o nascimento de Jesus Cristo.  

 

________________________________________________________ 

 

 

d) Nesta comemoração tem quentão, vinho quente, doces e danças típicas. 

 

________________________________________________________ 

https://www.youtube.com/watch?v=DlSsIKn3HTU
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e) É no primeiro dia do ano. 

 

________________________________________________________ 

 

 

f) É um feriado. Acontece no mesmo mês que se comemora o dia das mães. 

 

________________________________________________________ 

 

g) Comemora-se o dia daquele que trabalha para promover o aprendizado. 

 

________________________________________________________ 

 

 

h) Observe os emojis abaixo e responda em inglês qual o sentimento em sua opinião 

demonstrado por cada um. Você pode consultar também pelos recursos de tradução que vimos 

no semestre. 

 

 
 

1st: ___________________________.  2nd: ___________________________.  

 

3rd: ___________________________. 4th: ___________________________.  

 

5th: ___________________________. 6th: ___________________________.  
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7th: ___________________________. 8th: ___________________________.  

 

9th: ___________________________. 10th: ___________________________.  

 

11th: __________________________. 12th: __________________________.  

 

13th: __________________________. 14th: __________________________.  

 

15th: ___________________________. 16th: __________________________.  

 

 

 

 

 Na aula de hoje vamos estudar porcentagem – Parte II 

 

 Porcentagem envolve diversas situações com que nos deparamos frequentemente em nosso 

cotidiano, por exemplo em indicadores econômicos, resultados de pesquisas ou promoções. 

Entendemos porcentagem como sendo a razão entre um número qualquer e 100, sendo 

representada pelo símbolo %. Utilizamos a ideia de porcentagem para representar partes de 

algo inteiro. 

 

Calculando porcentagens 

 

Agora que sabemos o que é porcentagem, podemos trabalhar com diversas situações. 

Acompanhe. 

1. Em 2001, as regiões Sudeste, Nordeste e Centro-Oeste do Brasil enfrentaram uma crise no 

fornecimento de energia elétrica. Os moradores de cada residência deveriam consumir 20% 

menos que a média de consumo dos meses de maio, junho e julho de 2000. 

 

Componente Curricular: MATEMÁTICA 

https://brasilescola.uol.com.br/matematica/razao.htm
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Vamos tomar como exemplo uma residência em que essa média de consumo tenha sido de 300 

kWh. Nosso total é de 300 kWh. Precisamos calcular 20% de 300. Neste exemplo, 300 kWh 

correspondem a 100%. 

 • 10% de 300 = 300 : 10 = 30 

 • 20% é o dobro de 10% Então, 20% de 300 =  2 x 30 = 60 Os moradores dessa residência 

teriam de economizar 60 kWh, ou seja, o consumo deveria cair para: 300 - 60 = 240 kWh 

 

2. As contas de energia elétrica na cidade de São Paulo têm 2% de multa se pagas com atraso. 

Numa conta de R$ 70,00, qual seria o valor da multa? Veja uma forma bem simples de 

calcular e registrar os cálculos: 
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3. Segundo dados preliminares do Censo 2010 realizado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística), o estado da Bahia tinha, em números redondos, nesse ano, 14 

milhões de habitantes, dos quais 72% viviam na zona urbana. Com essa informação 

podemos afirmar que 28% da população da Bahia vivia na zona rural (campo), pois: 

 

 

 

4. Você quer ter boa saúde? Então faça exercícios físicos, pratique algum esporte e alimente-

se de forma equilibrada, evitando doces, refrigerantes e frituras. Consumir alimentos que 

contenham proteínas é essencial. O leite e o queijo, por exemplo, são fontes de proteína. Na 
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composição do queijo de minas, 9% corresponde a proteínas. Usando as porcentagens 

básicas podemos calcular quantos gramas de proteína há numa fatia de 50 gramas de queijo 

de minas. 

 
 

5. Você sabe o que é voluntariado? É a atividade em que as pessoas dão sua contribuição 

trabalhando em escolas, creches, hospitais e centros comunitários em seu tempo livre e sem 

receber por isso. Os alunos de certa escola fizeram uma pesquisa estatística. Eles 

entrevistaram pessoas perguntando se elas participavam de algum tipo de ação voluntária 

em sua cidade. Do total de entrevistados, 25% responderam afirmativamente à pergunta. Se 

esses 25% correspondiam a 150 pessoas, quantas pessoas foram entrevistadas pelos 

alunos? 

 

Exercícios 

 

1. Calcule 

a) 10% de 400  

b) 5% de 400  

c) 15% de 400  

d) 30% de 600  

e) 5% de 600  

f ) 35% de 600  
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2. Veja a tabela: 

 

Onde será mais vantajoso adquirir cada um dos produtos indicados? 

 

 

 

3. Numa lanchonete, Sílvia pagou R$ 6,50 por um sanduíche e um refrigerante e ainda deu uma 

gorjeta de 10% ao garçom.  

a) Quanto o garçom recebeu de gorjeta?  

b) Quanto Sílvia pagou no total? 

 

 

 

 

4. Doze por cento de um lote de 4200 peças de automóvel são peças defeituosas. Qual é o 

número de peças sem defeito? 

 

 

 

 

 

5. Uma funcionária da minha escola tem um salário de R$ 820,00, mas ela não recebe essa 

quantia. Do valor do salário é descontado 8% para a previdência social. Quanto ela acaba 

recebendo? 
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6. Uma funcionária da minha escola tem um salário de R$ 820,00, mas ela não recebe essa 

quantia. Do valor do salário é descontado 8% para a previdência social. Quanto ela acaba 

recebendo? 

 

 

 

 

 

7. O gerente de uma empresa recebeu a incumbência de distribuir um prêmio de R$ 1.200,00 

entre três funcionários, de acordo com a eficiência de cada um. Se um deles recebeu 20% 

desse valor e um outro recebeu 55%, quantos reais recebeu o terceiro? 

 

 

Referência: 

Andrini, Álvaro; Vasconcelllos, Maria José Praticando matemática, 6 - 3. ed. renovada. – São Paulo: Editora do Brasil, 2012. – (Coleção 

praticando matemática) 

 

 

 

 

ALUNOS!!! SE VOCES VOLTAREM NAS ATIVIDADES ANTERIORES,VERÃO QUE 

ESTUDAMOS SISTEMA CARDIOVASCULAR – CIRCULAÇÃO CERTO? VAMOS LER UM 

PEQUENO TEXTO DO INFARTO DO MIOCARDIO 

 

A ARTÉRIA CORONARIA FORNECE OXIGENICO E NUTRIENTES PARA O MUSCULO 

CARDIACO (MIOCARDIO). UMA PARADA DO FLUXO SANGUINEO EM UM DOS RAMOS  

DESSA ARTÉRIA CAUSA O INFARTO DO MIOCARDIO OU ATAQUE CARDÍACO, POIS O 

CORAÇÃO FICA SEM OXIGENAÇÃO E SEM NUTRIENTES. 

Componente Curricular: CIENCIAS 
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A GRAVIDADE DE UM ATAQUE CARDÍACO DEPENDE DA EXTENSÃO  DA LESÃO 

DO MIOCÁRDIO. 

 

CORRIJA AS AFIRMAÇÕES FALSAS COLOCANDO FALSO OU VERDADEIRO. 

 

1) O PRINCIPAL VASO RESPONSÁVEL PELA IRRIGAÇÃO DO MUSCULO CARDIACO É 

A ARTÉRIA CORONÁRIA 

 (      ) 

2) O INFARTO DO MIOCARDIO OCORRE QUANDO UMA PARTE DA MUSCULATURA 

CARDÍACA FICA BEM IRRIGADA 

(      ) 

3) A HIPERTENSÃO, O DIABETES, O FUMO E A OBESIDADE SÃO FATORES DE RISCO 

PARA DOENÇAS CARDIOVASCULARES 

(      ) 

4) ALIMENTAÇÃO ADEQUADA, BEM COMO ATIVIDADE FÍSICA E CHECK-UP 

REGULARES DIMINUEM O RISCO DO INFARTO. 

(      ) 

 

 VAMOS AGORA FALAR DO SANGUE 

O SANGUE DISTRIBUI OXIGENIO E NUTRIENTES PARA TODO O ORGANISMO E 

RECOLHE ALÉM DE GAS CARBONICO OUTRAS SUBSTANCIAS QUE DEVEM SER 

EXCRETADAS. TAMBÉM CONTRIBUI PARA A MANUTENÇÃO DA TMPERATURA 

CORPORAL E PARA A DEFESA DO NOSSO ORGANISMO (FORMANDO COÁGULOS QUE 

FECHAM FERIMENTOS OU TRANSPORTANDO CÉLULAS QUE COMBATEM INFECÇOES 

PROVOCADAS POR VÍRUS OU BACTÉRIAS). 

O SANGUE É COMPOSTO DE UMA PARTE LIQUIDA – PLASMA – QUE TM EM 

SUSPENSÃO GLOBULOS VERMELHOS (HEMÁCIAS OU ERITROCITOS), GLOBULOS 

BRANCOS (OU LEUCÓCITOS) E AS PLAQUETAS. 
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OS GLOBULOS BRANCOS OU LEUCOCITOS DEFENDEM NOSSO ORGANISMO, 

MATANDO OS MICRÓBIOS OU FABRICANDO ANTICORPOS CONTRA A PRESENÇA DE 

INVASORES, COMO VPIRUS E BACTÉRIAS. 

OS GLOBULOS VERMELHOS (HEMÁCIAS OU ERITROCITOS) POSSUEM 

HEMOGLOBINA, QUE TRANSPORTA O OXIGENIO E O GAS CARBONICO NO PROCESSO 

DA RESPIRAÇÃO. 

AS PLAQUETAS SÃO RESPONSAVEIS PELA COAGULAÇÃO DO SANGUE. O 

COAGULO APROXIMA AS BORDAS DA FERIDA, ESTANCANDO O SANGUE. 

  

RESPONDA NO SEU CADERNO: 

 

O QUE É PLASMA SANGUÍNEO? 

O QUE SÃO LEUCÓCITOS? 

O QUE SÃO HEMÁCIAS? 

O QUE FAZ A HEMOGLOBINA NO PROCESSO DA RESPIRAÇÃO? 

O QUE SÃO PLAQUETAS? 

 

 

Na aula de hoje vamos acompanhar um vídeo, no qual há vários episódios históricos mas 

hoje vamos escolher o sétimo deles  que retrata o poderoso império asteca no qual domina a 

América Central, mas seu futuro está ameaçado pelo efeito dominó da chegada de um exército 

islâmico a Constantinopla, a 12.000 km de distância, no que é hoje a Turquia. Devido à invasão 

deste centro de comércio, e para não perder o acesso às especiarias e outros insumos, os 

europeus se apressam a encontrar uma nova rota para o Oriente. Assim, Cristóvão Colombo 

chega acidentalmente à América, e encontra ouro. Em menos de 30 anos os astecas serão 

conquistados. 

Indicação de Vídeo: Humanidade: A História de Todos Nós - Episódio 7: Novo Mundo 

 

Acesse o link do vídeo: https://youtu.be/uyCRJBu5Pqw 

 

Componente Curricular: HISTÓRIA 

https://youtu.be/uyCRJBu5Pqw
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Atividade: 

Escreva em seu caderno suas impressões sobre o filme, a conquista e o fato histórico. 

 

 

De acordo com as aulas anteriores responda: 

 

 

Componente Curricular: GEOGRAFIA 


