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Vamos conversar um pouco... 

 

Olá, querido aluno! Temos novidades importantes. Em 

primeiro lugar, agora o ANO está sendo chamado de SÉRIE. 

Então agora está organizado assim: 

Se você está no 6º. Ano, isso é 5º. Série.  

Sétimo ano, é a 6º. Série.  

Oitavo ano, é a 7º. Série. 

Nono ano, é a 8º. Série.  

Verifique se você está fazendo as atividades da série correta.  

 

NOSSO GRUPO DE WHATSAPP 

 A partir dessa semana, temos um grupo do whatsapp para os alunos da sétima 

série. É importante que todos estejam no grupo, porque os professores estarão lá, 

no período da noite, para conversar com os alunos e esclarecer dúvidas sobre as 

atividades. Caso você ainda não esteja no grupo, entre nele clicando no link abaixo: 

https://chat.whatsapp.com/HMziT9t5KvG05DvJtWfXvx  

 

Se você por algum motivo não conseguir entrar no grupo, peça ajuda por recado no telefone (11) 

95791-4481. Informe na mensagem seu nome completo, para que possamos te localizar.  

 

Hoje começamos a semana 3 de atividades da série nova. É importante que você faça as 

atividades solicitadas, separando sempre as disciplinas, porque quando você for entregar suas 

atividades na escola, você vai destacar as folhas do seu caderno, e cada professor vai corrigir as 

atividades da sua própria disciplina. Não leve nenhuma atividade na escola ainda, apenas deixe 
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tudo pronto para não acumular. Marcaremos o dia para que essa atividade seja apresentada aos 

professores.  

Estamos passando por um período bem diferente de tudo o que já vivemos até hoje, por 

isso precisamos de todo o empenho de vocês, assim como nós também temos nos empenhado 

para desenvolver atividades significativas e que auxiliem o desenvolvimento dos alunos nesse 

momento. 

Bons estudos!! 

 

 

 

 

ATIVIDADES DA APOSTILA “CONSTRUINDO APRENDIZAGENS” 

 

 

PORTUGUÊS – PROFESSORA LUCIANE 

 

  Olá, pessoal! Sou a professora Luciane, e serei a professora de Português de 

vocês nesse semestre. Nesta semana vamos nos aprofundar na relação língua e linguagem, 

interpretações, leitura, possibilidades de definição e aplicação ao nosso cotidiano, ou seja, a 

língua portuguesa é mais do que correção de linguagem a uma norma padrão que permite que 
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possamos perceber a aplicação aos textos formais, mas que não a limites para as realizações 

nos diferentes ambientes, nas diferentes áreas de abrangência da linguagem e língua como um 

todo. 

 

                          Diferença entre língua e linguagem 

Você sabe qual é a diferença entre língua e linguagem? Pois bem, esse é o assunto do 

nosso texto de hoje. Vamos lá? 

 

A linguagem é o mecanismo que utilizamos para transmitir nossos conceitos, ideias e 

sentimentos. Trata-se de um processo de interação. Qualquer conjunto de signos ou sinais é 

considerado uma forma de linguagem. Já a língua é um código verbal característico, ou seja, 

um conjunto de palavras e combinações específicas  compartilhado por um determinado grupo.  

Quando fechamos a mão colocando o polegar para cima, por exemplo, pode significar 

que está tudo bem. Vale dizer, no entanto, que algumas pessoas que se comunicam por gestos 

acrescentam significados diferentes a esse tipo de linguagem corporal. É o caso dos indivíduos 

que se comunicam em Libras: Língua Brasileira de Sinais. Libras é considerada a língua 

natural das comunidades surdas e nela um gesto como esse do polegar, acrescido de contexto, 

complementa o ato comunicativo com mais detalhes. 

 

 

Língua e Idioma 

 

Para melhor entendimento do sentido de língua, podemos atrelar o conceito ao 

termo idioma. O idioma é um código criado para facilitar a construção e a transmissão de uma 

mensagem. A língua portuguesa, por exemplo, é o código verbal mais usado pelos brasileiros 

no ato comunicativo. 

 

Necessidade de estruturar a língua 

 

O ato comunicativo é essencialmente comprometido com a compreensão. Quando 

somos compreendidos por alguém, podemos afirmar que há comunicação, mas isso pode 

ocorrer de inúmeras formas, como por meio de um comportamento, do gestual, de um olhar e 

até mesmo por meio de palavras. 

https://brasilescola.uol.com.br/educacao/lingua-brasileira-sinais-libras.htm
https://brasilescola.uol.com.br/gramatica/diferencas-entre-lingua-idioma-dialeto.htm
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Mas para se comunicar de modo eficiente, não basta conhecer os vocábulos de um 

idioma, é preciso dominar as leis combinatórias que o regulamentam. O conjunto de normas 

que estabelece  padrões de escrita e de fala de uma língua denominamos de gramática. 

 

Tipos de linguagem e suas variações 

 

A linguagem pode ser verbal, composta essencialmente por palavras, e não verbal, quando a 

interação acontece por meio de outros mecanismos que não a palavra escrita. Com a difusão da 

informática, surgiu também a linguagem digital, que usa combinações numéricas para construir 

sites, aplicativos e jogos on-line. É por meio da evolução da linguagem digital que podemos 

também armazenar, traduzir e transmitir informações usando computadores smartphones 

e outros meios eletrônicos. 

As variações de uma língua/idioma que oscilam social, regional, histórica e culturalmente são 

chamadas de variações linguísticas. A variedade da língua que dá maior prestígio social e é 

aplicada em livros, artigos científicos, jornais, etc., assim como a única 

aceita em vestibulares e concursos, é a variedade padrão ou norma culta. 

 

https://brasilescola.uol.com.br/portugues/diferenca-entre-lingua-linguagem.htm 

 
 

MATEMÁTICA 

INFELIZMENTE, AINDA NÃO PODEREMOS VOLTAR ÀS NOSSAS ATIVIDADES ESCOLARES 

PRESENCIAIS COTIDIANAS. DESTA FORMA CONTINUAREMOS AS ATIVIDADES POR 

AQUI! 

 

Procedimento para realização da atividade semanal 

 

1. Esta semana você terá como atividade a leitura de texto abaixo. 

2. Espero que tenham uma boa semana e caso tiverem dúvidas podem entrar em contato 

comigo no e-mail: aristonaugusto@live.com; não esqueça de fazer algumas 

identificações: colocando seu nome completo, turma, semana da atividade, número do 

problema. Essas informações são muito importantes para que eu possa lhe ajudar mais 

objetivamente.  

https://brasilescola.uol.com.br/gramatica/
https://brasilescola.uol.com.br/redacao/linguagem.htm
https://brasilescola.uol.com.br/gramatica/variacoes-linguisticas.htm
https://brasilescola.uol.com.br/portugues/diferenca-entre-lingua-linguagem.htm
mailto:aristonaugusto@live.com
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3. Boa semana!  “Vamos ser felizes! Divirtam-se!” 

 

ATIVIDADE SEMANAL - Leitura de texto sobre a COVID-19 e a Matemática. 

 

AO FINAL DO TEXTO, SERÃO COLOCADOS OS SIGNIFICADOS DE ALGUMAS PALAVRAS 

QUE ESTÃO DESTACADAS NO TEXTO. 

 

Negra e da periferia de Salvador, a doutora em matemática Juliane Oliveira monitora e cria 

projeções sobre a contaminação do covid-19 

 

Por Letícia Ferreira*, d’Azmina 

 

A Matemática tem ocupado um lugar essencial durante a pandemia do coronavírus: é 

por meio dela que é possível monitorar o impacto do novo vírus na população e tomar decisões 

para encarar a doença. Ou vai dizer que você estava acostumada a ouvir falar tanto em 

crescimento exponencial, curvas de crescimento, picos e taxas? E é exatamente para gerar 

previsões que informem a população e embasem o poder público que a matemática Juliane 

Fonseca de Oliveira, 31 anos, tem atuado. 

“Com os modelos matemáticos, nós estudamos o impacto do isolamento social. Se o 

número de leitos clínicos suporta a diminuição do isolamento, por exemplo. São informações 

que ajudam os gestores de saúde a administrar o contágio da doença a nível local”, explica 

Juliane. 

Mulher negra e periférica, Juliane é doutora em matemática pela Universidade do Porto e 

pela Universidade de Coimbra e uma dos 150 cientistas voluntários à frente da CoVida,  

iniciativa da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e da Universidade Federal da Bahia (UFBA) que 

reúne profissionais de diferentes áreas de estudo para mapear o efeito social, econômico e na 

saúde da disseminação da doença, como sociólogos, sanitaristas, nutricionais, 

epidemiologistas. 

“Às vezes eu não acredito que eu, vinda do Bairro da Paz cheguei nesse nível”, diz 

Juliane. O Bairro da Paz é uma área da periferia de Salvador que nasceu de uma ocupação. Foi 

lá que a cientista viveu e estudou a maior parte da vida, sem nem imaginar que chegaria a 

estudar matemática e que estaria na linha de frente da ciência de enfrentamento a uma 

pandemia. 
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Com a chega do novo coronavírus ao Brasil, ela e cientistas de todo o país juntam 

esforços para buscar parcerias e criar soluções para o combate à pandemia. Juliane, que é 

pesquisadora do Centro de Integração de Dados e Conhecimentos para Saúde (Cidacs), da 

Fiocruz na Bahia, aplica na saúde seus conhecimentos de modelagem matemática, uma área 

que tenta compreender fenômenos acompanhando padrões de comportamento por meio de 

fórmulas matemáticas. 

 

GLOSSÁRIO: pequeno dicionário com o significado das palavras do texto. 

  

projeções: cálculo feito por antecipação (para prever o que vai acontecer);  

 

essencial: muito necessário; 

 

pandemia: Doença infecciosa e contagiosa que se espalha muito rapidamente e acaba por 

atingir uma região inteira, um país, continente etc. 

 

monitorar: Acompanhar, para consideração (informações fornecidas por instrumentos técnicos);  

 

crescimento exponencial: Existem de vários tipos, mas como exemplo imagem a sequência: 1, 

2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256… (um aumento muito grande que acontece dia após dia) 

 

curvas de crescimento: Como os números se comportam no gráfico para fazer a leitura; 

 

picos: Ponta aguda (número mais alto) 

 

taxas: Valor fixo atribuído por acordo ou estabelecido pelo uso (neste caso, conta feita para 

saber como está a evolução dos números de doentes) 

 

embasem: basear ou basear-se (conforme estudos); 

 

impacto: o que produz um efeito muito forte em algo; 

 

leitos: Móvel em que se deita para repousar ou dormir; a própria cama. Qualquer lugar em que 

se pode deitar, estender: leito de relva. Cama para transportar doentes; 
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contágio: Transmissão de uma doença de uma pessoa para outra por contato mediato (indireto, 

pessoa com o vírus toca em partes de um local e não toca em ninguém, mas mesmo assim 

transmite o vírus) ou imediato (direto, pessoa com o vírus toca toca em alguém e transmite o 

vírus); 

 

periférica: Relativo à periferia; 

 

voluntários: Aquele que se compromete com um trabalho, ou assume a responsabilidade de 

uma tarefa, sem ter a obrigação de o fazer; 

 

mapear: Construir ou confeccionar um mapa de algo ou de algum lugar; 

 

disseminação: espalhamento; 

 

enfrentamento: Ação de enfrentar, de encarar de frente um problema: o enfrentamento da crise; 

 

parcerias: União entre dois ou mais profissionais que realizam algo juntos; 

 

modelagem matemática: Técnica de trabalho em matemática. 

 

CHEGAMOS AO FINAL, estou à disposição e que consigamos passar bem por este momento, 

um grande abraço a todos! Prof. Ariston. 

 

Fonte: http://www.generonumero.media/matematica-contra-o-coronavirus/ 

 

CIÊNCIAS 

Surto, epidemia, pandemia e endemia: entenda qual é a diferença entre eles 

O período de chuvas no Brasil faz com que casos de dengue tenha um aumento considerável.  

O Ministério da Saúde  classifica o crescimento da doença no país nessa época  como 

epidemia.  

Mas afinal, por que a dengue é uma epidemia e não um surto? 

http://www.generonumero.media/matematica-contra-o-coronavirus/
http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2015/fevereiro/25/2015-006---Boletim-Dengue-SE06-2015.pdf
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A resposta está na ocorrência de casos nas cinco regiões do Brasil. Uma doença é considerada 

uma epidemia quando há número de casos acima do esperado em diversas localidades. Se a 

dengue tivesse atingido, mesmo em grande número, apenas regiões isoladas, seria considerada 

um surto. 

Surto: acontece quando há o aumento repentino do número de casos de uma doença em uma 

região específica. Para ser considerado surto, o aumento de casos deve ser maior do que o 

esperado pelas autoridades.  

Epidemia: a epidemia se caracteriza quando um surto acontece em diversas regiões. Uma 

epidemia a nível municipal acontece quando diversos bairros apresentam uma doença, a 

epidemia a nível estadual acontece quando diversas cidades têm casos e a epidemia nacional 

acontece quando há casos em diversas regiões do país . 

Pandemia: em uma escala de gravidade, a pandemia é o pior dos cenários. Ela acontece 

quando uma epidemia se espalha por diversas regiões do planeta. Em 2009, a gripe A (ou gripe 

suína) passou de epidemia para pandemia quando a OMS começou a registrar casos nos seis 

continentes do mundo.   

Endemia: a endemia não está relacionada a uma questão quantitativa. Uma doença é 

classificada como endêmica (típica) de uma região quando acontece com muita frequência no 

local.  São consideradas doenças endêmicas no Brasil  por exemplo a Malária , e a Febre 

amarela silvestre . 

  

                                        Covid19 e Pandemia 

 Podemos compreender agora porque estamos vivendo uma pandemia de covid 19. Essa 

doença teve origem na China em uma cidade chamada Wuhan. Os primeiros casos foram 

notificados em 31 de dezembro de 2019.  Depois disso a doença se espalhou pelo mundo inteiro 

rapidamente chegando no Brasil em março de 2020. 

Durante 3 meses o Brasil foi acompanhando a evolução da doença e assim o ministério da 

saúde criou um plano de ação baseado na experiência dos outros países. Devido à falta de 

terapias eficientes, da forma rápida de transmissão do vírus e da demora de recuperação dos 

pacientes internados, foram tomadas algumas medidas como distanciamento social, para 

diminuir a transmissão do vírus, e a criação dos Hospitais de Campanha com objetivo de 

aumentar o número de leitos .  

Se essas medidas não fossem tomadas, milhares de pessoas morreriam sem atendimento, 

porque sem distanciamento social o número de casos seria muito maior e não teríamos vagas 

de UTI suficientes para atender todo mundo. Iria acontecer o Colapso do sistema de saúde, ou 

http://noticias.uol.com.br/ultnot/internacional/2009/06/11/ult7402u60.jhtm
http://noticias.uol.com.br/ultnot/internacional/2009/06/11/ult7402u60.jhtm
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seja, o sistema teria reduzido de forma brusca sua eficiência, muitos ficariam em uma fila de 

espera sem atendimento adequado, mesmo que a pessoa tivesse dinheiro, plano de saúde  ou 

mandato judicial para ter direito a um leito. 

 É importante esclarecer que nenhum país do mundo possuía leitos de UTI suficientes para 

enfrentar essa pandemia. Nós tivemos um tempo para aprender a fazer um plano de ação 

razoável. 

. 

Fonte: UOL I Congresso Internacional ...HSL abre inscrições ...HSL realiza Teleconferência .. 

 

HISTÓRIA  

Objetivo: Observar como a história da humanidade está impactada diretamente pela ação de 

Vírus que mataram e moldaram nossas sociedades. 

 

Peste negra 

A peste negra é uma doença causada pelo bacilo Yersinia pestis, que desencadeou 

uma pandemia, isto é, uma proliferação generalizada, que ocorreu na segunda metade do 

século XIV, na Europa, matando um terço da população desse continente. Essa peste integrou a 

série de acontecimentos que contribuíram para a crise da Baixa Idade Média, como as revoltas 

camponesas, a Guerra dos Cem Anos e o declínio da cavalaria medieval. 

 

Origem e propagação da peste negra 

A peste negra tem sua origem no continente asiático, precisamente na China. Sua chegada à 

Europa está relacionada às caravanas de comércio que vinham da Ásia através do Mar 

Mediterrâneo e aportavam nas cidades costeiras europeias, como Veneza e Gênova. Calcula-se 

que cerca de um terço da população europeia tenha sido dizimada por conta da peste. 

A propagação da doença, inicialmente, deu-se por meio de ratos e, principalmente, pulgas 

infectados com o bacilo, que acabava sendo transmitido às pessoas quando essas eram picadas 

pelas pulgas – em cujo sistema digestivo a bactéria da peste multiplicava-se. Num estágio mais 

avançado, a doença começou a se propagar por via aérea, por meio de espirros e gotículas. 

Contribuíam com a propagação da doença as precárias condições de higiene e 

habitação que as cidades e vilas medievais possuíam – o que oferecia condições para as 

infestações de ratazanas e pulgas. 

https://brasilescola.uol.com.br/doencas/pandemia.htm
https://www.historiadomundo.com.br/idade-media/baixa-idade-media.htm
https://www.historiadomundo.com.br/idade-media/revoltas-camponesas-do-seculo-xiv.htm
https://www.historiadomundo.com.br/idade-media/revoltas-camponesas-do-seculo-xiv.htm
https://www.historiadomundo.com.br/idade-media/a-guerra-dos-cem-anos.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/china-1.htm


EMEB LETÍCIA BEATRIZ PESSA 

ATIVIDADES 7ª SÉRIE – SEMANA DE 24 A 28 DE AGOSTO 

 

10 

 

Outro fenômeno da época em que se desencadeou a peste foi a atribuição da causa da 

moléstia aos povos estrangeiros, notadamente aos judeus. Os judeus, por não serem da 

Europa e por, desde a Idade Antiga, viverem em constante migração, passando por várias 

regiões do mundo até se instalarem nos domínios do continente europeu, acabaram por se 

tornarem o “bode expiatório” das multidões enfurecidas. Milhares de judeus foram mortos 

durante a eclosão da peste. 

 

A morte no cavalo ao fundo da pintura mostra o caráter universal da morte no contexto da 

pandemia de peste negra. 

Uma das tentativas de compreensão do fenômeno mortífero da peste negra pode ser vista nas 

representações pictóricas da chamada “A dança macabra”, ou “A Dança da Morte”. As pinturas 

que retratavam a “dança macabra” apresentavam uma concepção nítida da inexorabilidade da 

morte e da putrefação do corpo. Nestas pinturas, aparecem sempre esqueletos humanos 

“dançando” em meio a todo tipo de pessoa, desde senhores e clérigos até artesãos e 

camponeses – evidenciando assim o caráter universal da morte. 

 

Sintomas da peste negra 

Como ainda não havia um desenvolvimento satisfatório da ciência médica nesta época, não se 

sabia as causas da peste e tampouco os meios de tratá-la ou de sanear as cidades e vilas. A 

peste foi denominada “negra” por conta das afecções na pele da pessoa acometida por ela, isto 

é, a doença provocava grandes manchas negras na pele, seguidas de inchaços em regiões de 

grande concentração de gânglios do sistema linfático, como a virilha e as axilas. 

https://www.historiadomundo.com.br/idade-antiga
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Esses inchaços também eram conhecidos como “bubões”, por isso a peste negra também é 

conhecida como peste bubônica. A morte pela peste era dolorosa e terrível, além de rápida, 

pois variava de dois a cinco dias após a infecção.  

Fonte de pesquisa: 

https://www.historiadomundo.com.br/idade-media/peste-negra.htm 

 

 

ATIVIDADE 2 DE HISTÓRIA PARA ENTREGAR NA ESCOLA 

 

Numa folha, coloque a data, seu nome completo e série. Após ler o texto acima, elabore um 

resumo no qual demonstre sua compreensão sobre o tema aqui estudado.  

 

GEOGRAFIA 

Cultura Brasileira 

A cultura brasileira, assim como a formação étnica do povo brasileiro, é vasta e diversa. 

Nossos hábitos culturais receberam elementos e influências de 

povos indígenas, africanos, portugueses, espanhóis, italianos e japoneses, entre outros, devido 

à colonização, à imigração e aos povos que já habitavam aqui. 

São elementos característicos da cultura brasileira a música popular, a literatura, 

a culinária, as festas tradicionais nacionais, como o Carnaval, e as festas tradicionais locais, 

como as Cavalhadas de Pirenópolis, em Goiás, e o Festival de Parintins, no Amazonas. 

 

A literatura de cordel é um exemplo de elemento cultural genuinamente brasileiro. [1] 

 

https://www.historiadomundo.com.br/idade-media/peste-negra.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/composicao-etnica-brasileira.htm
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/a-diversidade-cultural-no-brasil.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiab/colonizacao-brasil.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiab/a-chegada-dos-imigrantes.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiab/a-chegada-dos-imigrantes.htm
https://brasilescola.uol.com.br/literatura/
https://brasilescola.uol.com.br/carnaval/historia-do-carnaval.htm
https://brasilescola.uol.com.br/folclore/cavalhadas.htm
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/aspectos-culturais-regiao-norte.htm
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A religião, como elemento cultural, também sofreu miscigenação, formando o que chamamos 

de sincretismo religioso. O sincretismo religioso brasileiro reúne elementos do candomblé, do 

cristianismo e das religiões indígenas, formando uma concepção religiosa plural. 

 

O carnaval é uma das principais manifestações culturais brasileiras. 

 

Como a cultura brasileira nasceu? 

Podemos dizer que os elementos mais antigos da cultura genuinamente brasileira 

remontam aos povos indígenas que já habitavam o território de nosso país antes da chegada 

dos portugueses em 1500. Donos de uma cultura extensa, os povos nativos mantinham as suas 

crenças e praticavam seus elementos culturais aliados a um modo de vida simples e em contato 

com a natureza. 

Com a chegada dos portugueses e o início da colonização, a cultura europeia foi 

introduzida, à força, nos povos indígenas, e as missões da Companhia de Jesus (formadas por 

padres jesuítas) vieram para o Brasil com o intuito de catequizar os índios. 

No século XVII, devido ao grande número de engenhos de cana-de-açúcar, os europeus 

começaram a capturar e trazer os negros africanos, à força, para o Brasil, como escravos. 

Esses, tiranicamente escravizados, trouxeram consigo elementos da sua cultura e de seus 

hábitos, como as religiões de matriz africana, a sua culinária e seus instrumentos musicais. 

No século XIX, o Brasil vivenciou mais um processo migratório composto 

por trabalhadores italianos que vieram trabalhar nas lavouras de café, quando os primeiros 

indícios da abolição da escravatura já apontavam no governo brasileiro. Outros grandes fluxos 

https://brasilescola.uol.com.br/religiao/as-religioes-afrobrasileiras-sincretismo.htm
https://brasilescola.uol.com.br/datas-comemorativas/dia-do-descobrimento-do-brasil.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/europa-cultural.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiab/escravidao-indigena.htm
https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/historia/o-que-eram-os-jesuitas.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiab/engenho-acucar.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiab/escravidao-no-brasil.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/instrumentos-musicais-africanos.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiab/a-chegada-dos-imigrantes.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historia/o-cafe-no-brasil-suas-origens.htm
https://brasilescola.uol.com.br/datas-comemorativas/dia-abolicao-escravatura.htm
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migratórios significativos aconteceram durante a Segunda Guerra Mundial, quando japoneses, 

alemães e judeus buscaram refúgio em terras brasileiras. 

Toda essa vastidão de povos provocou a formação de uma cultura plural e de culturas 

diferentes. As diferenças geográficas também contribuíram para que o processo cultural 

brasileiro se tornasse plural e diversificado. 

Se considerarmos como exemplo a música sertaneja de raiz, encontramos nela 

elementos que remetem à vida no campo. Já o funk carioca fala da vida nas favelas, de onde ele 

surgiu. A literatura de cordel, por sua vez, trata de temas recorrentes ao sertanejo nordestino, 

enquanto os elementos da vida gaúcha tratam da vida dos povos que se estabeleceram no Sul 

do país, sob influência de alemães e argentinos. 

 

Hábitos e costumes 

Os costumes brasileiros são variados. Tratando de termos morais, a nossa influência 

toma como base, principalmente, a moral judaico-cristã. O cristianismo constitui a maior 

influência para a formação de nosso povo, principalmente pela vertente católica, que compõe 

o maior grupo religioso brasileiro. Também sofremos influências morais de outros povos que 

vieram para o Brasil por meio dos fluxos migratórios, como os africanos. 

A diversidade de hábitos e costumes morais também se deu por conta 

dos regionalismos que foram surgindo ao longo do tempo. Por possuir um território de 

proporções continentais, o Brasil viu, ao longo de sua história, o desenvolvimento de diferentes 

vertentes culturais, devido às diferenças geográficas que separam o território. 

Pensando em termos culinários (a culinária é um valioso elemento cultural de um povo), 

temos pratos típicos e ingredientes que provêm da cultura indígena, dos estados nordestinos e 

do Centro-Oeste brasileiro, por exemplo. Enquanto vatapá e acarajé são pratos típicos baianos 

de origem africana, os habitantes do Cerrado consomem pequi, e a culinária tradicional paulista 

é fortemente influenciada pela culinária portuguesa e italiana.  

 

Influências 

  Influência europeia 

 

 

 

 

 

https://brasilescola.uol.com.br/historiag/segunda-guerra-mundial.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/favelizacao-segregacao-urbana.htm
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/aspectos-culturais-regiao-sul.htm
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/aspectos-culturais-regiao-sul.htm
https://brasilescola.uol.com.br/religiao/catolicismo.htm
https://brasilescola.uol.com.br/cultura/cultura-indigena.htm
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/regiao-centro-oeste.htm
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/cerrado-caixa-dagua-brasil.htm
https://brasilescola.uol.com.br/frutas/pequi.htm
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O carnaval, festival de origem pagã, e tão comemorado no Brasil, é também visto na 

tradição europeia, como é o caso do Festival de Veneza. 

A cultura europeia é uma das principais fornecedoras de elementos culturais para o 

Brasil. Foram os europeus que mais migraram para o país. Culinária, festas, músicas e literatura 

foram trazidas para o território brasileiro, fundindo-se com outros elementos de outros povos. 

Além da cultura popular dos países europeus, foi trazida também a cultura erudita, marca 

essencial das elites intelectuais e financeiras europeias. 

 

  Influência indígena 

 

 

Atualmente há encontros indígenas pelo Brasil, nos quais a nossa cultura nativa é promovida por 

meio de exposições de dança, música, vestimenta etc. [2] 

Hoje nós consumimos pratos típicos indígenas, além de incorporarmos em nosso 

vocabulário palavras oriundas da família linguística tupi-guarani. Palavras como caju, acerola, 

guaraná, mandioca e açaí têm origem indígena, além do hábito alimentar que desenvolvemos 

comendo esses frutos e da mandioca ter nascido na cultura indígena antes da chegada dos 

portugueses. 

 

 

 

 

 

https://brasilescola.uol.com.br/saude/mandioca.htm
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 Influência africana 

 

No Brasil o Dia de Iemanjá é comemorado, em sua maior parte, por devotos do candomblé e da 

umbanda. [3] 

Os africanos trouxeram para o Brasil as suas práticas religiosas expressas hoje, 

principalmente, pelo candomblé e pela umbanda, que mistura elementos do candomblé com o 

espiritismo kardecista. Também trouxeram pratos típicos de suas regiões e desenvolveram aqui 

pratos com inspiração naquilo que compunha a culinária africana dos locais de onde vieram. 

Outra marca cultural que herdamos dos africanos é a capoeira, praticada até os dias atuais. 

 

Cultura brasileira atual 

Atualmente, a cultura brasileira sofre diversas influências além daquelas raízes apontadas 

no tópico anterior. A cultura brasileira atual é influenciada fortemente pelos elementos 

da indústria cultural. Além desses fatores, existem outros oriundos da cultura produzida 

nas periferias, que não necessariamente são frutos da indústria cultural. 

 

https://brasilescola.uol.com.br/religiao/espiritismo.htm
https://brasilescola.uol.com.br/educacao-fisica/capoeira.htm
https://brasilescola.uol.com.br/filosofia/industria-cultural.htm
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A break dance é um dos elementos do hip hop que compõem a cultura brasileira 

contemporânea. 

Hoje, podemos elencar o hip hop e o funk como elementos que impulsionam a cultura 

brasileira atual, para além da cultura de massa produzida pela indústria cultural. Nesses casos, 

podemos relacionar esses elementos a uma cultura autêntica, produzida pela periferia e para a 

periferia, sendo muitas vezes confundidos com os elementos da indústria cultural ou incorporado 

por eles. 

Alguns elementos culturais do século XX também resistem e colocam-se como fatores 

que ainda influenciam a cultura brasileira atual, como o carnaval, que movimenta grande parte 

da população brasileira entre nos meses de fevereiro e março de cada ano. 

 

ATIVIDADE 2 DE GEOGRAFIA PARA ENTREGAR NA ESCOLA 

Leia o texto acima atentamente. Numa folha, coloque a data, seu nome 

completo e série, e responda as perguntas abaixo: 

- Quais povos dão origem as características culturais do povo brasileiro? 

- Cite alguns elementos marcantes da nossa cultura? 

- Atualmente quais são as nossas influências culturais? 

 

INGLÊS 

Hello class, let's study the colors? 

(Olá classe, vamos estudar as cores?) 

 

Aprender as cores em inglês é uma parte essencial para o desenvolvimento das 

pessoas. 

As cores são uma ferramenta de comunicação muito útil, já que podem ter influência no 

ânimo e na percepção das coisas, por exemplo: a cor azul (blue) está geralmente associada 

com a confiança e a estabilidade, o amarelo (yellow) com a energia e a felicidade e 

o verde (green) com a calma. 

Além das influências emocionais as cores estão presentes em vários momentos do nosso 

dia-a-dia, nas placas de sinalização, semáforos, alimentos, roupas e etc. 
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Exercícios 

Utilize o quadro abaixo para responder os exercícios. 

 

 

Fonte: https://www.centraldoingles.com/canais/vocabulario/as-cores.aspx 

 

ATIVIDADE 2 DE INGLÊS PARA ENTREGAR NA ESCOLA 

Numa folha, coloque a data, seu nome completo e série. Agora que sabemos 

como se escreve as cores em inglês, escreva abaixo qual a sua cor preferida. 

 

 

1. Complete as frases abaixo usando as cores que aprendemos na aula: 

 

Pare! O semáforo está vermelho. 

Stop! the traffic light is _________ 

 

Compre uma camiseta amarela para o jogo do Brasil. 

Buy a __________ t-shirt for the brazil game. 

 

                               ARTES 

Realize as atividades propostas nos dias da semana, de forma que você fique estudando mais 

ou menos no período da escola, ou seja, faça um pouco por dia. 

As atividades poderão ser realizadas no caderno de desenho ou no caderno “Construindo 

Aprendizagens”. 

https://www.centraldoingles.com/canais/vocabulario/as-cores.aspx
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ATIVIDADES DO CADERNO CONSTRUINDO APRENDIZAGENS 

 

  

ATIVIDADE 2 DE ARTES PARA ENTREGAR NA ESCOLA 

Como vimos, as releituras servem para dar um toque pessoal em uma obra que 

já existe, ou propor um novo olhar sobre ela, pensar outros significados. Nessa situação em que 

vivemos de isolamento social, somos quase que obrigados a pensar novos significados para a 

nossa vida. Sendo assim, quais atividades você fazia e não está fazendo mais ou que atividades 

não podia fazer e agora está conseguindo se dedicar? (ex. um esporte, um artesanato, cursos, 

música, dança...). 

 

Se desejar pode fazer um desenho ou responder por escrito. 

 

 

NÃO ESQUEÇA! (Resumo do que precisa separar essa semana para 

entregar quando a escola pedir) 

Para que você se organize melhor, essa semana precisará deixar prontas 

as seguintes atividades: 

Língua Portuguesa – Apenas leitura. Essa semana não tem atividade 

para entregar.  

Matemática – Apenas leitura. Essa semana não tem atividade para entregar. 

Ciências – Apenas leitura. Essa semana não tem atividade para entregar.  

História – Atividade 2 – Resumo do texto sobre a peste negra.  

Geografia – Atividade 2 – Responder as perguntas propostas 

Inglês – Atividade 2 – Exercícios envolvendo cores.  

Artes – Atividade 2 – Responder a pergunta de forma escrita ou por meio de desenho.  

 

Está fácil, não deixe acumular! Nos encontramos de novo na semana que vem! Não esqueça de 

entrar no grupo do whatsapp, pois lá você poderá esclarecer suas dúvidas com seus 

professores.  

 

 


