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8ª SÉRIE -EJA 

Instruções aos educandos e suas famílias: 

Caros Alunos 

Em tantos anos de escola, desde aluna iniciando lá em 1976 até os dias de hoje, 

nunca vivi uma situação como essa. É assustadora e preocupante. Mexe com toda nossa 

estrutura enquanto ser humano, em todas as nossas dimensões: biológica, emocional, 

familiar, social, financeira.... Exige esforços, lucidez e foco para lidarmos com tudo que 

ela envolve: saúde, vida e morte, sofrimento, incertezas, perdas e interrupção abrupta 

da nossa rotina. 

 Por isso temos que procurar alternativas e caminhos para seguir a luta mais 

antiga do ser humano neste mundo: continuar nossa existência. A história se repete, 

mesmo com todo avanço que alcançamos.   

 No momento, o que foi pensado para diminuir os prejuízos e manter o mínimo 

para garantia do semestre letivo foi realizar os estudos domiciliares a partir da 

plataforma da Secretaria de Educação, abastecida com o trabalho dos professores e 

gestores escolares, realizado a partir de nossas casas. O lado bom é que nos ajuda a 

manter a cabeça ocupada e sair um pouco desse circuito gerado pela doença e suas 

trágicas consequências. 

 Para nós – profissionais e alunos – é mais um desafio, pois não temos o aparato 

tecnológico necessário nem o domínio pleno dessas ferramentas tecnológicas, mas 

podemos aprender e vamos nos ajudar. Com esse intuito criamos os grupos de 

WhatsApp das turmas. Assim nos falamos, encaminhamos as dificuldades ou dúvidas e 

manteremos o mínimo para superar essa crise e não perdermos totalmente o ritmo 

escolar. Aproveitem para usar o e-mail de vocês também. 

 Estabeleçam uma rotina.Tirem um horário do dia para os estudos. Registrem em 

seus cadernos. Se puderem imprimir, imprimam. Façam anotações para esclarecimentos 

e trocas futuras. Além do que propusermos, se possível, leiam. Assistam a diferentes 

programas e canais. Consultem sites. Se souberem de alguém sem acesso à internet, 

avisem. Vamos juntos ajudar como pudermos. Precisamos agora de uma rede solidária e 

ativa.  

 É normal ter medo, ter a incerteza, mas é necessária a ação e manter o 

pensamento positivo, confiante na superação, ainda que um pouco demorada, deste 

momento. Todavia juntos, seguindo as orientações técnicas, fazendo nossa parte 

teremos sucesso na nossa empreitada. 

Fiquem bem, sejam cuidadosos, bonitas e bonitos. Logo nos veremos! 



PORTUGUÊS 

 

OBJETIVO 

Estudar as relações de violência contra a mulher na sociedade brasileira. 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO 

1. Assista ao curta brasileiro “Acorda, Raimundo... acorda!”de1990, do diretor 

Alfredo Alves disponível no Youtube por meio do link: 

 

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

 

ATIVIDADE 

Responda em seu caderno as seguintes questões sobre o curta “Acorda, 

Raimundo... acorda!”: 

2. Logo no início do curta o marido reclama que a esposa “passou a noite no bar” e 

enfrenta dificuldades para acordá-la. Descreva as principais ações do marido e 

da esposa até a saída de Marta para o trabalho. 

 

3. Como Marta e Raimundo tratam os filhos, isto é, quais cuidados são 

dispensados? Aponte as diferenças entre as formas paterna e materna. 

 

4. Quais foram as reações de Marta quando Raimundo contou que esperava um 

menino? 

 

5. Raimundo questiona Marta quanto ao uso do dinheiro em bebidas em suas 

saídas ao bar e revela preocupação com as despesas para com os filhos. Em 

contrapartida Marta coloca que Raimundo “está precisando de uma boa surra” e 

começa a agredi-lo também fisicamente. Neste conflito há uma situação de 

violência? Comente com as suas palavras. 

 

OBJETIVO 

Ambientar o aluno através de um tema gerador, feminicídio, tão comum nas 

famílias brasileiras, habilitando a produção de uma dissertação relacionado ao tema. 

 

 

 

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


CONTEXTUALIZAÇÃO 

6. Leia os dados apresentados sobre violência contra a mulher pelo Anuário 

Brasileiro de Segurança Pública. 

13º Anuário Brasileiro de Segurança Pública (FBSP, 2019) 

 

Instituição/Órgão 
Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) 

Âmbito 
estadual / nacional 

Ano 
2019 

Sobre feminicídio 

Foram registrados 1.206 casos de feminicídios no Brasil em 2018, um crescimento de 
11,3% com relação à 2017. Desse total, 61% das mulheres eram negras e em 88,8% dos 
casos o autor foi companheiro ou ex-companheiro. 

Sobre a violência sexual 

Os dados mostram que, em 2018, 66.041 casos de violência sexual foram registrados. 
Isso equivale a 180 estupros por dia, representando um aumento de 4,1% com relação à 
2017. Desse total, 81,8% eram do sexo feminino, 53,8% tinham até 13 anos,50,9% das 
vítimas eram negras e 58,5 eram brancas. 

Sobre violência doméstica 

Foram contabilizados 263.067 casos de lesão corporal dolosa, isso representa 1 registro 
a cada 2 minutos. 

https://dossies.agenciapatriciagalvao.org.br/dados-e-fontes/pesquisa/13o-anuario-brasileiro-de-seguranca-publica-fbsp-2019/
https://dossies.agenciapatriciagalvao.org.br/dados-e-fontes/pesquisas/?iis=forum-brasileiro-de-seguranca-publica-fbs
https://dossies.agenciapatriciagalvao.org.br/dados-e-fontes/pesquisas/?iam=estadual
https://dossies.agenciapatriciagalvao.org.br/dados-e-fontes/pesquisas/?iam=nacional
https://dossies.agenciapatriciagalvao.org.br/dados-e-fontes/pesquisas/?ian=2019


 

Sobre a pesquisa 

A 13ª edição do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgada em 2019, consolida 
dados do setor de segurança pública no Brasil em 2018. A pesquisa é realizada 
anualmente pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que utiliza fontes oficiais dos 
órgãos públicos responsáveis. Em relação à violência contra as mulheres, o Anuário traz 
o número de mortes violentas, estupros e tentativas de estupro. 

Pesquisa realizada por meio do site:https://dossies.agenciapatriciagalvao.org.br/dados-

e-fontes/pesquisa/13o-anuario-brasileiro-de-seguranca-publica-fbsp-2019/ 

 

http://www.forumseguranca.org.br/


7. Leia o texto a seguir “Relacionamento abusivo: 15 sinais de que você pode estar 

em um” de Helena Bertho. 

Relacionamento abusivo: 15 sinais de que você pode estar em um 

Antes do soco e da pancada, muitas outras formas de violência já dão indícios de 

uma relação abusiva 

por Helena Bertho  - 26 de novembro de 2018Crédito: KirsiEerikkilä/Pixabay 

Você sabe o que é um relacionamento abusivo? Saberia identificar se alguém 

próximo (ou você mesma) está em um? Estar em um relacionamento abusivo não quer 

dizer, necessariamente, apanhar. Muitas vezes, a violência toma outras formas, como a 

violência psicológica, sexual e financeira. Elas são muito mais sutis que a agressão física 

e, por isso mesmo, mais difíceis de identificar. 

O que acontece é que muitas pessoas acabam ficando nessas relações e 

sofrendo, sem conseguir entender o abuso que sofrem. “Isso sempre é bem sutil no 

começo. O primeiro caminho é sempre psicológico. Afinal, se o relacionamento começa 

num tapa, a mulher não continua. Até criar envolvimento e dependência emocional, é 

um príncipe. Quando ela está envolvida e fragilizada, aí sim ele vira um sapo”, diz a 

psicóloga e advogada especialista em violência contra a mulher Vanessa Paiva. 

É importante saber que a violência pode acontecer em qualquer relação, hetero 

ou homossexual. Trata-se de uma questão de poder. Mas, como é mais comum em 

relações entre homem e mulher, usaremos o masculino para definir o abusador nesse 

texto. 

Vanessa listou os principais sinais de uma relação abusiva. Se algum deles está 

presente na sua relação, fique atenta e peça ajuda: ligue para o 180, a Central de 

Atendimento à Mulher, que funciona todos os dias da semana, 24 horas por dia, ou 

procure uma Delegacia da Mulher. 

1. Ciúme excessivo 

Com a justificava de “amar demais” o ciúme deixa de ser normal e vira justificativa para 

o controle. É normal que uma pessoa sinta medo de perder aquela que ama. Mas 

quando isso passa a virar argumento para controlar a tomada de decisão do outro, 

agressões, ofensas ou invasão de privacidade, é excessivo.  

2. Controle 

“Porque eu te amo demais” ou “é para o seu bem” são frases comuns usadas pelo 

abusador para controlar a outra pessoa. O controle acontece quando ele começa a 

decidir o que a outra pessoa pode ou não fazer. Que roupas vestir, onde pode ir, quais 

atividades fazer e até, em casos mais extremos, que trabalhos a outra pessoa pode ou 

não ter. 

3. Invasão de privacidade 



Por mais que sejam parte de um casal, as pessoas devem ter privacidade e 

individualidade. Em um relacionamento abusivo, é comum que o abusador não respeite 

o espaço individual da outra parte. Roubar senhas, mexer no celular, ler e-mails e 

mensagens, instalar programas de rastreamento. Tudo isso é invasão de privacidade. Ela 

pode acontecer em segredo, sem que o outro saiba, ou ser aberta, com a justificativa de 

que “quem ama não tem nada a esconder”. Mas não permitir que o outro tenha um 

espaço só seu, na verdade, é demonstração de falta de confiança. 

4. Afastamento de outras pessoas 

As justificativas podem ser muitas: fulano é má influência, ciclano dá em cima de você, 

não gosto daquela pessoa, aquela outra me trata mal. O fato é que ele vai exigindo que 

a companheira se afaste das pessoas mais próximas. A psicóloga Vanessa explica que “o 

objetivo é que você passe a depender somente dele”. 

5. Chantagem 

A manipulação é uma ferramenta central no relacionamento abusivo. Se a parceira não 

aceita de forma pacífica do que é cobrada, o abusador costuma, então, usar de 

chantagem para conseguir o que quer. Seja dizendo que vai ficar doente ou vai se matar 

se a companheira não fizer algo, seja ameaçando terminar o relacionamento. A chave é 

saber o que mexe com a parceira e usar disso para manipulá-la. 

6. Destruição da autoestima 

Se no começo da relação a pessoa era incrível para a outra, aos poucos isso vai 

mudando. A mudança começam com “críticas construtivas”, que vão se tornando cada 

vez mais comuns e pesadas. Sem perceber, a vítima vai perdendo a autoestima até o 

ponto de achar que é alguém tão ruim que nenhuma outra pessoa vai amá-la se essa 

relação terminar. 

7. Invalidação de sentimentos 

A parte abusadora da relação vai dizer que aquilo que o outro sente é besteira ou não é 

nada. “Toda vez que você invalida o sentimento, você condiciona a pessoa a não falar 

nada e a achar que o que sente é bobagem”, explica Vanessa. Assim, o medo, a dor e a 

tristeza de estar passando pelo abuso passam a ser enxergados como besteira pela 

própria vítima, fazendo com que ela permaneça no relacionamento abusivo, mesmo 

infeliz. 

8. Falta de diálogo sobre dinheiro 

Não é fácil conversar sobre dinheiro. Mas a falta de diálogo abre espaço para que uma 

das partes da relação abuse financeiramente da outra. Por exemplo, se a mulher para de 

trabalhar para cuidar dos filhos, a dinâmica financeira da família precisa ser combinada 

antes. Assim, ela vai ter condições de sair da relação se precisar. No relacionamento 

abusivo, a falta de diálogo é usada para levar o outro à dependência econômica. 

9. Controle financeiro 



É comum nas relações abusivas que uma das pessoas controle todo o dinheiro do casal 

e, por isso, passe a controlar também as atividades da outra. Quando uma tem que 

pedir dinheiro para tudo, passa a existir espaço para que a outra pessoa negue e, assim, 

decida o que a companheira pode ou não fazer. 

10. Uso do dinheiro sem acordo conjunto 

Dentro de um relacionamento, a forma como o dinheiro vai ser usado deveria ser 

decidida em acordo. Os recursos são dos dois? Quem decide quanto gastar ou quanto 

poupar? São questões respondidas em conjunto. No entanto, nas relações abusivas 

pode acontecer de uma das pessoas fazer compras ou investimentos com o dinheiro do 

casal sem consultar o outro. O resultado é que o  outro pode ficar sem recursos e nem 

saber.  

11. Pegar, roubar ou destruir itens do outro 

Quando a relação abusiva evolui, pode chegar ao ponto da pessoa esconder ou quebrar 

os pertences da outra como forma de controle. São comuns os casos em que o abusador 

esconde os documentos da outra pessoa ou quebra objetos pessoais durante  acessos 

de raiva. 

12. Usar os filhos em chantagens 

Quando o casal tem filhos, as coisas ficam mais complicadas. No relacionamento 

abusivo, a pessoa usa os filhos como ferramenta de chantagem. Ao invés de se 

preocupar com o bem estar das crianças, é comum que o abusador as use como 

chantagem para conseguir o que quer. 

13. Exigir relação sexual 

O estupro dentro de relacionamentos não é raro. Se o sexo é forçado, é estupro. E isso 

nem sempre acontece de forma explícita: não respeitar a vontade da outra pessoa, 

chantagear ou fazer ameaças para ter uma relação também são formas de abuso. 

14. Ameaças 

Quando a relação abusiva já está avançada, ameaças se tornam comuns. Elas podem ser 

dos mais diferentes tipos: tirar o dinheiro, sumir com os filhos, agressões e até ameaças 

de morte. “A fala de que ‘cão que late não morde’ é muito perigosa. No caso das 

relações abusivas, em geral as ameaças são o principal indício de que a violência física 

vai chegar a acontecer. Elas são sinal de que o agressor está criando coragem”, explica 

Vanessa. 

15. Violência física 

Ela também é gradual. Começa com empurrões ou apertões e vai crescendo com o 

passar do tempo. Em casos extremos, a violência chega ao ponto do assassinato. – 

Fonte: https://azmina.com.br/reportagens/relacionamento-abusivo-15-sinais-de-que-

voce-pode-estar-em-um/ - 



8. Consulte as leis: 

Lei Maria da Penha: LEI Nº 11.340, DE 7 DE AGOSTO DE 2006 

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-

2006/2006/lei/l11340.htm 

Lei do Feminicídio: LEI Nº 13.104, DE 9 DE MARÇO DE 2015 

Disponível em: https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2015/lei-13104-9-marco-

2015-780225-norma-pl.html 

 

ATIVIDADE 

9. Retomando as aulas e consultando o seu caderno sobre texto dissertativo!  

Produção textual: escreva uma dissertação sobre o tema da violência contra a mulher.  

Utilize os diversos materiais disponibilizados: curta “Acorda, Raimundo... acorda!”, os 

dados o Anuário Brasileiro de Segurança Pública e o texto “Relacionamento abusivo: 15 

sinais de que você pode estar em um”, Lei Maria da Penha e Lei do Feminicídio. 

 

10. Utilize na sua dissertação algumas destas expressões de ligação já estudadas em 

sala de aula: ainda - apesar – até então – como visto – de fato- dessa forma- entretanto 

– finalmente – já – mesmo- também – assim – sobre – igualmente- finalmente – além 

disso  

11.  

HISTÓRIA 

 

OBJETIVO: 

       O objetivo é saber que o Brasil já enfrentou outras pandemias e estabelecer 

comparações entre a gripe espanhola e o coronavírus. 

 

AMBIENTAÇÃO 

1. Leia o texto 1 com atenção. 

A gripe espanhola e o desarranjo social no início do século 20 

Wagner G. Barreira 

21 de Março de 2020 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.340-2006?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11340.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11340.htm
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2015/lei-13104-9-marco-2015-780225-norma-pl.html
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2015/lei-13104-9-marco-2015-780225-norma-pl.html


Pandemias vão e vêm. Assim como é certo que o coronavírus vai se aquietar em 
algum momento, também é garantido que uma nova doença para a qual não temos 
anticorpos surgirá no futuro 

 
Em janeiro de 2020, Japão e Coreia relatavam os primeiros casos de infecção pelo 

novo coronavírus fora da China. Cento e um anos antes, em janeiro de 1919, morria a 

vítima mais ilustre da gripe espanhola no Brasil, o presidente eleito Rodrigues Alves. 

A espanhola, ou catarro russo, mal das trincheiras, febre de três dias, “Maria 
Inácia”, apareceu na Europa já no fim da Primeira Guerra. Em alguns meses, 
transformou-se em pandemia, em uma época em que os deslocamentos eram feitos em 
navios e uma viagem transatlântica demorava 15 dias, não algumas horas como hoje. 
Era uma variante do H1N1 — que deu as caras pela última vez no planeta em 2009 —, 

25 vezes mais poderosa que as gripes comuns. Os cálculos sobre a mortalidade são 
imprecisos, algo entre 20 milhões a 100 milhões de pessoas. As estatísticas, 
especialmente na Ásia e em países subdesenvolvidos, não permitem dar números claros 

à catástrofe. 

A pandemia do século passado foi estranha para os padrões epidemiológicos por 
duas razões: 

A primeira em razão de sua taxa de letalidade, que, de acordo com a faixa etária, 
tinha a forma de um W: vitimou crianças abaixo de cinco anos e a população idosa, algo 
costumeiro, mas foi especialmente mortífera para a população entre 20 e 40 anos, a 
parcela mais saudável da população. 

Em segundo lugar, depois de uma primeira onda, na qual os sintomas eram 
equivalentes a uma gripe forte, com baixa letalidade, duas novas levas do vírus — que 

ressurgiu depois de uma estranha calma epidemiológica de dois meses em que 
praticamente desapareceu — tiveram efeitos colossais e mortíferos. 

AS RECOMENDAÇÕES DAS AUTORIDADES DA ÉPOCA SOAM ESTRANHAMENTE 

FAMILIARES PARA QUEM TESTEMUNHA A PANDEMIA ATUAL: EVITAR AGLOMERAÇÕES, 

VISITAS DESNECESSÁRIAS E ATIVIDADES FÍSICAS INTENSAS – E ISOLAMENTO EM CASO 

DE SUSPEITA DE CONTÁGIO 

Os sintomas eram febre muito alta, dores severas por todo o corpo, que impediam 
o movimento, e grave dificuldade respiratória. Em poucos dias, os pulmões se enchiam 
de líquido, comprometendo a circulação sanguínea (daí que os doentes ficassem com a 
pele escura, pela falta de oxigênio na pele, e morressem afogados, sem conseguir 
aspirar). A taxa de letalidade foi de 2,5% dos atingidos — abaixo dos 3,4% do 

coronavírus atual. Em comum, as duas pandemias têm a alta velocidade de transmissão 
e os efeitos globais. 



Epidemias de gripe são relativamente comuns na história da humanidade. Há 
relatos da doença na Europa a partir de 1580. Em 1742, uma delas batizou a doença em 
inglês, “influenza”, derivada da expressão “influenza difreddo”, influência do frio, em 
italiano. Novas levas vieram em 1782 e 1799. No século 19 foram pelo menos quatro 
grandes epidemias. A de 1889, originária da Ásia, passou pelo atual Irã e Rússia, invadiu 
a Europa e, de lá, seguiu para a América e para a África — só a Austrália foi poupada. O 

padrão se repetiu no século passado. Depois da espanhola, houve um brote em 1957 de 
H1N1, chamado de gripe suína. Nos anos 2000, o espaço entre as epidemias diminuiu: 
Sars (2002 e 2004), H1N1 (2009) e Mers (2012). 

A gripe espanhola chegou ao Brasil no vapor Demerara, que passou por Recife, 
Salvador, Rio de Janeiro e Santos despejando imigrantes, antes de seguir para o Uruguai 
e a Argentina em 1918. No Rio de Janeiro, ganhou o apelido de puxa-puxa. Matou 35 mil 
pessoas no país, mas fora dos grandes centros as notificações são totalmente 

inconfiáveis. As recomendações das autoridades da época soam estranhamente 
familiares para quem testemunha a pandemia atual: evitar aglomerações, visitas 
desnecessárias e atividades físicas intensas – e repouso e isolamento em caso de 
suspeita de contágio. Médicos só deveriam ser chamados para casos graves. No lugar do 
álcool gel, vaselina mentolada e infusões com folhas de goiabeira. O desarranjo social 
também foi parecido, com cancelamento de atividades públicas, cinemas e teatros 
fechados. A atividade econômica ficou paralisada, mas os dados não aparecem nas 

planilhas de Produto Interno Bruto de 1918 e 1919. 

Apesar das restrições, a epidemia prosperou. Em Curitiba, então com 78 mil 
habitantes, o contágio chegou a 45 mil pessoas, com uma taxa de letalidade de 0,84% da 
população nos três últimos meses de 1918. Os hospitais não deram conta da quantidade 
de doentes e os próprios médicos, contaminados, tiveram de abandonar o trabalho por 
causa da doença. Em poucos meses, não havia caixões para transportar os mortos e em 
algumas localidades se praticou uma estranha reciclagem de “paletós de madeira”. Logo 

faltaram coveiros. No Rio de Janeiro, a polícia podia requisitar quem encontrasse pela 
cidade, quase deserta, para fazer o trabalho. Em São Paulo, prisioneiros foram 
convocados para recolher corpos pelas ruas — com o colapso do serviço funerário, 
famílias tiravam os mortos de dentro de casa e os deixavam na calçada. Enterros não 
eram públicos e muitos corpos foram para valas comuns. 

O serviço público deixou de funcionar nas grandes cidades, o comércio fechou e as 
lojas que se mantiveram abertas logo ficaram sem mercadorias. Igrejas cancelaram 

missas, jornais não circulavam por falta de funcionários, assim como os serviços de 
transporte coletivo. Havia problemas logísticos de distribuição de comida e instituições 
beneficentes organizavam a “sopa dos pobres” para alimentar doentes. São conhecidos 
casos de morte por inanição de famílias inteiras, que não foram socorridas por vizinhos 
por medo do contágio, assim como suicídios associados à epidemia. Não custa lembrar: 
o cenário da gripe espanhola no Brasil era o de um país sem saneamento básico e água 
encanada para a maioria da população, de casas sem geladeira para conservar 

alimentos, de hospitais pouco aparelhados para atender doentes com insuficiência 
respiratória. 



Pandemias vão e vêm. Assim como é certo que o coronavírus vai se aquietar em 
algum momento, também é garantido que uma nova doença para a qual não temos 
anticorpos surgirá no futuro. Albert Camus, autor do hoje tão lembrado “A peste”, tem 
uma frase muito realista em seu livro, que trata de uma epidemia de peste bubônica em 
Orã, na Argélia: “Sei, de ciência certa, que cada um traz em si a peste, porque ninguém 
no mundo está isento dela”. 

Wagner G. Barreira é jornalista, autor de “Lampião e Maria Bonita – uma história 
de amor e balas” (Ed. Planeta, 2018). Está escrevendo “Demerara”, um romance que se 
passa no contexto da chegada da gripe espanhola ao Brasil, com previsão de 
lançamento em 2020. 

Os artigos publicados no nexo ensaio são de autoria de colaboradores eventuais 
do jornal e não representam as ideias ou opiniões do Nexo. O Nexo Ensaio é um espaço 
que tem como objetivo garantir a pluralidade do debate sobre temas relevantes para a 
agenda pública nacional e internacional. Para participar, entre em contato por meio de 
ensaio@nexojornal.com.br informando seu nome, telefone e email. 

 

Fonte: SAIOHTTPS://WWW.NEXOJORNAL.COM.BR/ENSAIO/2020/A-GRIPE-

ESPANHOLA-E-O-DESARRANJO-SOCIAL-NO-IN%C3%ADCIO-DO-S%C3%A9CULO-20 

Dicionário eletrônico Houaiss 

Pandemia:  substantivo feminino.Rubrica: medicina. 
Enfermidade epidêmica amplamente disseminada 

 

ATIVIDADE 

Responda em seu caderno as seguintes questões: 

2. Quais as semelhanças nas recomendações das equipes de saúde na época da 
pandemia da gripe espanhola no século XX e atual pandemia pelo coronavírus no 
século XXI? 
 

3. Quais os sintomas da gripe espanhola? 
 

4. Explique com as suas palavras de acordo com o texto como no Brasil, 

especialmente em São Paulo e no Rio de Janeiro, as dificuldades enfrentadas 
com os mortos vitimados pela gripe espanhola. 
 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO 

5. Leia com a atenção o texto 2. 

Favelas serão as grandes vítimas do coronavírus no Brasil, diz líder de Paraisópolis 

https://www.nexojornal.com.br/ensaio/
https://www.nexojornal.com.br/ensaio/


Ligia GuimarãesDa BBC News Brasil em São Paulo 
18 março 2020 
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Direito de imagem: ROVENA/ROSA AGÊNCIA BRASIL 
69%das pessoas que trabalham em Paraisópolis trabalham na área de serviços: babá, 
zelador, porteiro. São as pessoas que mais vão sofrer', diz Gilson Rodrigues sobre 
pandemia de coronavírus. 

Com pouca informação, vivendo em ambientes superlotados e sem condições de 
seguir recomendações como comprar álcool em gel, estocar comida ou trabalhar de 
casa, os moradores das favelas serão as principais vítimas do novo coronavírus no 
Brasil. 

Sem um plano do governo focado especialmente na realidade das mais de 13 
milhões das pessoas que vivem nas comunidades em todo o país, os mais pobres correm 
o risco de serem tratados, em breve, como os grandes vilões da pandemia. 

A previsão é de Gilson Rodrigues, líder comunitário e presidente da União de 
Moradores e Comerciantes de Paraisópolis, comunidade em que vivem cerca de 100 mil 
habitantes na zona sul de São Paulo. 

"É onde mais vão se registrar casos [de covid-19, a doença causada pelo vírus], vai 
ser nas favelas. Porque como é que um idoso vai entrar em uma situação de isolamento 
em uma casa com dez pessoas e dois cômodos? Esse isolamento é um isolamento para 
'gringo ver', para rico. O pobre não tem condição de fazer. Vamos ter muitas perdas nas 
favelas, infelizmente", alerta Rodrigues, que diz que a sua preocupação reflete a visão 
de lideranças das favelas em todo o país. 

Ele é um dos líderes e fundadores do G-10 das Favelas, bloco que reúne 
empreendedores sociais das principais comunidades do país: Rocinha (RJ), Rio das 
Pedras (RJ), Heliópolis (SP), Paraisópolis (SP), Cidade de Deus (AM), Baixadas da Condor 
(PA), Baixadas da Estrada Nova Jurunas (PA), Casa Amarela (PE), Coroadinho (MA) e Sol 
Nascente (DF). 

 

https://www.bbc.com/portuguese/brasil-51954958#share-tools
https://www.bbc.co.uk/portuguese/topics/91dfae31-dac6-4c48-8287-411182142c03


"Estou muito preocupado. Tem muita gente ligando para mim, líderes de 
comunidades, chorando", diz Rodrigues, em entrevista à BBC News Brasil concedida por 
telefone. 

Ele cita o exemplo de situações gritantes como a de favelas do Complexo do 
Alemão, no Rio, em que os moradores denunciam estar há 12 dias sem água, impedidos 
de higienizar-se adequadamente contra o novo vírus. 

O presidente da união dos moradores diz que, desde a semana passada, cresceu 
muito o número de casos suspeitos em Paraisópolis, bem como relatos de moradores 
que continuam trabalhando, circulando em ônibus e metrôs cheios pela capital, ou de 
trabalhadores informais que foram dispensados de suas atividades, sem renda, e estão 
desempregados até que a crise do coronavírus passe. 

"69% das pessoas que trabalham em Paraisópolis trabalham na área de serviços: 
babá, zelador, porteiro. São as pessoas que mais vão sofrer. Tem muita gente que 
trabalha com aplicativo, com Uber, e logo vão parar de circular. O que vai ser dessas 
pessoas?", questiona. 

 
Direito de imagem: DIBULGAÇÃO/AGÊNCIA PARAISAÓPOLIS 
Gilson Rodrigues, um dos líderes e fundadores do G-10 das Favelas, diz que 

comunidades estão sendo ignoradas na estratégia de combate ao novo coronavírus. 

Para Rodrigues, as medidas do governo de combate ao coronavírus têm ignorado 
a realidade das favelas, que pedem socorro, alerta. 

"Daqui a pouco vai aparecer um número gigante [de casos confirmados de covid-
19], não só em Paraisópolis mas em outras favelas do país, e vão fazer da favela uma 
grande vilã. Só que a favela é a grande vítima", afirma. 

"O que pode acontecer é que vão crescer tanto os casos nas favelas que eles vão 
trancar as favelas, bota o Exército, ninguém sai e ninguém entra. E a gente está gritando 
socorro, para que alguém nos ajude, mas até o momento estamos sendo ignorados." 

Leia os principais trechos da entrevista. 
BBC News Brasil - Como você viu o assunto coronavírus se desenvolver na favela 

nos últimos dias? 
Gilson Rodrigues - Assim como no Brasil inteiro, a gente tem ouvido falar na 

televisão sobre um vírus que está chegando e que a princípio não é para criar pânico, 
que seria controlado e é uma coisa para a qual o Brasil estaria se preparando. 

Então começou a acontecer, mas o que a gente percebeu em Paraisópolis? A 
gente percebeu que, a partir de sexta passada, começou a aumentar o número de 

https://www.bbc.com/portuguese/topics/clmq8rgyyvjt
https://www.bbc.com/portuguese/topics/clmq8rgyyvjt


pessoas nas unidades básicas de saúde de Paraisópolis, e na AMA [Assistência Médica 
Ambulatorial, serviço da Prefeitura]. 

A gente começou a notar um número grande de pessoas vindo, e as pessoas 
alegando que esses sintomas, que seriam da gripe, mas até então todo mundo 
tranquilo, é uma coisa que o governo tem buscado tranquilizar, fazer quarentena. O 
governo tem anunciado ali as políticas que seriam a política geral para a população. 

Mas as unidades básicas começaram a colocar muitas pessoas em quarentena, a 
partir de sexta-feira começam-se os testes e os resultados só devem sair dali a dez dias, 
e as pessoas ficam 14 dias em casa. 

É esse momento que a gente está vivendo: dezenas de pessoas em casa 
aguardando esse resultado, mas com sintomas e devem ficar em casa. 

BBC News Brasil - E como está a população em relação ao vírus? 
Rodrigues - Na comunidade, no geral, as pessoas ainda não estão conscientes da 

situação real do vírus. Tivemos um final de semana cheio de festas, cheio de 
aniversários, cheio de atividades, o que pode agravar ainda mais a situação. 

E temos, durante a semana uma situação de muitas pessoas relatando casos e 
indo para as unidades básicas de saúde e a AMA. Mas o que temos percebido? Que o 
governo tem tomado medidas para minimizar a crise, mas esses planos que o governo 
tem colocado são planos que não atingem ou não beneficiam a favela como um todo. 

BBC News Brasil - Que tipo de plano? 
Rodrigues - Por exemplo, fazer quarentena na favela, ou isolamento, é uma coisa 

praticamente impossível. Como é que você vai isolar uma pessoa que mora em uma 
casa com um cômodo ou dois e tem dez pessoas na família? É orientado a ficar 14 dias 
em isolamento. Vai ficar em isolamento onde? Em que condições? Isso não é diferente 
em outras favelas no Brasil. 

Daqui a pouco vai aparecer um número gigante, não só em Paraisópolis mas em 
outras favelas do país, e vão fazer da favela uma grande vilã. Só que a favela é a grande 
vítima. Só que eles esquecem que quem está dentro das casas das patroas que viajaram 
para fora do país é o povo da favela. 

Quem está trabalhando nas casas de família, quem está sendo as babás, quem 
está cuidando dos filhos são as pessoas da periferia. Quem são os trabalhadores do 
Morumbi? São as pessoas de Paraisópolis. 

E agora, no Brasil, em Paraisópolis, a gente percebe um grande número de 
pessoas que estão ou trabalhando com seus patrões por conta do vírus, ou que estão 
sendo dispensadas para ir para casa sem os seus salários, o que é uma demissão. 

Ou seja, quando passar a crise, eu te ligo de novo. E essa pessoa sai sem nenhuma 
condição de se manter pelos próximos meses. É uma situação de calamidade. 

O que vai acontecer? Essas pessoas e as que já estavam desempregadas, e as 
crianças que estão sem escola, elas vão passar fome, literalmente. O que o governo vai 
fazer, provavelmente, é fechar tudo. E se fechar tudo, como é que os desempregados, o 



pessoal da favela, vão viver, vão comer? É um estado de calamidade pública. A situação 
vai gerar um estrago social tão grande que deve ser a maior crise de desemprego no 
país. 

Mas em vez de ter um plano específico para as favelas, que é o que a gente quer 
agora, estão criando um plano para deixar os pobres morrerem. É isso que está 
acontecendo. Se você não cria um plano para as periferias do país inteiro, é optar por 
deixar o pobre morrer à própria sorte.= 

BBC News Brasil - Que tipo de recomendação é mais difícil seguir na favela? 
Rodrigues - Como é que você fala para as pessoas que elas têm que se higienizar? 

Higienizar de que forma? Tem que usar álcool gel. O álcool gel é impossível de comprar, 
não tem dinheiro nem para comer, como é que vão comprar álcool gel? 

O que está se desenhando no Brasil, que parece planejado, é deixar os pobres 
morrerem. E vai acontecer uma situação de guerra civil. Porque se as pessoas começam 
a passar fome, tudo fechado, sem perspectiva, e sem apoio do governo, o que vai 
acontecer? As pessoas vão tomar as ruas, vai haver saques. 

Isso não é só nas favelas, é no Brasil inteiro. É preciso criar um plano específico 
para as famílias das favelas. Nós acabamos de falar sobre o impacto das favelas na 
economia do Brasil, as favelas movimentaram R$ 120 bilhões. O que vai ser do comércio 
local? 21% da população que trabalha na comunidade trabalha no comércio local. Ele vai 
viver do quê? Se não criam alternativas para o empreendedor, o empresário, e o 
empreendedor local, que está com o nome sujo, que apoio eles vão ter? Na verdade 
estou sentindo é que estamos sendo completamente ignorados. Em vez de melhorar as 
condições, estão piorando. 

 
Direito de imagem: GETTY IMAGENS 

Casas precárias no Rio de Janeiro; Gilson Rodrigues cita problemas antigos das 

favelas, como de saneamento, que se exacerbam em crises como a atual de coronavírus. 

 

BBC News Brasil - Que condições? 



Rodrigues - Vira e mexe falta água em algumas regiões aqui, por períodos curtos. 
No Morro do Alemão faz 12 dias que falta água. Eu estou representando o G-10, o bloco 
das favelas que estão preparando e dialoga com o Brasil inteiro. A dor de Paraisópolis é 
a dor do Alemão. 

BBC News Brasil - O governo anunciou hoje, ainda sem muitos detalhes, um 
auxílio mensal de R$ 200 para os trabalhadores autônomos. Qual sua opinião? 

Rodrigues - Um pai de família que precisa sustentar sua família em uma favela em 
estado de calamidade; precisa se alimentar, de remédio. Com R$ 200 é uma vergonha, é 
pouco, mas ok, para os autônomos. E os desempregados? Tem 11 milhões de 
desempregados no Brasil, todos nas favelas. Como eles vão viver? 

BBC News Brasil - O principal grupo de risco para o coronavírus são os idosos. 
Qual a situação dos idosos nas favelas? 

Rodrigues - Eles estão completamente expostos. É onde mais vai se registrar 
casos, vai ser nas favelas. Porque como é que um idoso vai entrar em uma situação de 
isolamento em uma casa com dez pessoas e dois cômodos? Esse isolamento é um 
isolamento para "gringo ver", para rico. O pobre não tem condição de fazer. Vamos ter 
muitas perdas nas favelas, infelizmente. 

Primeiro que as pessoas ainda não estão conscientizadas, não entenderam que a 
situação é gravíssima. E segundo que também não se pensou uma comunicação 
específica para esse público. 

Essas pessoas que estão no metrô, nos ônibus, amontoadas por aí, elas são as 
pessoas que estão se contaminando e vindo para a favela, contaminando todo mundo. 
Não é a pessoa que está indo para o restaurante sentar com cinco metros de distância 
entre as mesas. Não é o cara que está usando álcool gel, não é o cara que está fazendo 
home office. 

As grandes dificuldades onde mais vai ter casos e onde mais vai ter mortes são nas 
periferias do Brasil, por um descaso. Porque estão deixando a população mais carente, 
mais vulnerável, que mais precisaria de ajuda à míngua neste momento. Nem entendeu 
ainda o está acontecendo. 

BBC News Brasil - Como tem sido sua comunicação com as outras lideranças das 
favelas? 

Rodrigues - Temos nos falado bastante por causa do G-10, que são os blocos de 
líderes empreendedores das favelas. E as favelas estão, deixa eu ver como falar... em 
calamidade pública. Se o governo está decretando calamidade pública no Brasil, nas 
favelas é ainda pior. 

Primeiro pela falta de conhecimento; segundo pela contaminação que está 
rolando porque as pessoas estão circulando; terceiro porque, a partir da semana que 
vem as pessoas que estão começando a ficar doentes não vão ter atendimento. Não vão 
conseguir circular, não vão ter alimento, remédio. 

Não estão tendo acesso a esse conjunto de serviços e informações que a pessoa 
mais instruída tem. Eu falei há pouco com uma liderança do Alemão e essa liderança 
chorou. Porque estão literalmente colocando os pobres para morrer. 



O que pode acontecer é que vão crescer tanto os casos nas favelas que eles vão 
trancar as favelas, bota o Exército, ninguém sai e ninguém entra. Hoje em dia é uma 
situação que infelizmente se vive, é assim. 

E a gente está gritando socorro, para que alguém nos ajude, mas até o momento 
estamos sendo ignorados. R$ 200 é pouco, a realidade da favela é outra. 

BBC News Brasil - Como está o clima de Paraisópolis em relação à doença? 
Gilson Rodrigues - As informações demoram mais para chegar e para as pessoas 

entenderem. Hoje, se você vier em Paraisópolis as ruas estão lotadas, mesmo com 
tantos casos suspeitos. Não está tendo comunicação específica para a favela, mas o 
coronavírus já chegou lá. 

Quantas mortes podem acontecer nas favelas que nem vão aparecer nas 
estatísticas? Nós, por nossa decisão, decidimos fechar os projetos sociais, a União dos 
Moradores está com horário reduzido. 

Isso devia ser uma ação do governo para preservar a vida das pessoas. Estão 
preocupados com economia, não estão preocupados com gente. Eu também estou 
preocupado com a economia, mas precisamos pensar na segurança do cidadão, em 
como estruturar a economia para que as pessoas sofram menos. Uma economia sem 
gente, sem povo, não serve para nada. 

 
Fonte: https://www.bbc.com/portuguese/brasil-51954958 

 

ATIVIDADE 

Responda em seu caderno as seguintes questões: 

6. Segundo Gilson Rodrigues, líder comunitário de Paraisópolis, qual foi o período de 

dias em que favelas do complexo do alemão ficaram sem água? Comente a importância 

da água no cotidiano de uma pessoa? 

7. Quais as dificuldades enfrentadas, de acordo com o texto, para se realizar uma 

quarentena em uma comunidade? 

 

Produção textual em seu caderno: 

8. Compare o trecho do texto1 “A gripe espanhola e o desarranjo social no início do 

século 20” com a imagem e a legenda no texto 2 “Favelas serão as grandes vítimas do 

coronavírus no Brasil, diz líder de Paraisópolis”.  

Texto 1 “A gripe espanhola e o desarranjo social no início do século 20”  

Leia o trecho: “Não custa lembrar: o cenário da gripe espanhola no Brasil era o de um 

país sem saneamento básico e água encanada para a maioria da população, de casas 

https://www.bbc.com/portuguese/brasil-51954958


sem geladeira para conservar alimentos, de hospitais pouco aparelhados para atender 

doentes com insuficiência respiratória. ” 

Texto 2: “Favelas serão as grandes vítimas do coronavírus no Brasil, diz líder de 

Paraisópolis”. Leia a imagem: 

 

Direito de imagem: GETTY IMAGENS 

Casas precárias no Rio de Janeiro; Gilson Rodrigues cita problemas antigos das favelas, 

como de saneamento, que se exacerbam em crises como a atual de coronavírus. 

 

 

9. A partir da leitura do trecho destacado no texto 1 e a imagem apresentado do texto 2:  

Produza um texto em parágrafos refletindo os problemas enfrentados como falta de 

saneamento básico e água encanada, moradias próximas a córregos e suas 

consequências em casos de pandemia.  

 

 

GEOGRAFIA 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO:  
           Para compreender os movimentos migratórios, e, como o ser humano enquanto 
um agente geográfico vai construindo espaços e participando do cotidiano dos lugares.  
 
OBJETIVO:  

Discutir a migração dentro da  globalização  e os riscos de uma pandemia. 
 



Orientações para a realização da 1ª atividade de geografia. 
 Em seu caderno de geografia: 
 Coloque a data. 
 Copie a questão e responda a seguir. 
 Utilize caneta azul ou preta. 
 Dúvidas entrar em contato com a profª pelo grupo de whatsapp. 
  Boa atividade 

 
 

ATIVIDADE 
 

1. Leia a letra de canção a seguir. 
 

 No dia em que vim-me embora 
Caetano veloso 
No dia em que eu vim-me embora 
minha mãe chorava em ai 
minha irmã chorava em ui 
e eu nem olhava pra trás 
no dia que eu vim-me embora 
não teve nada de mais 
mala de couro forrada com pano forte brim cáqui 
minha vó já quase morta 
minha mãe até a porta 
minha irmã até a rua 
e até o porto meu pai 
o qual não disse palavra durante todo o caminho 
e quando eu me vi sozinho 
vi que não entendia nada 
nem de pro que eu ia indo 
nem dos sonhos que eu sonhava 
senti apenas que a mala de couro que eu carregava 
embora estando forrada 
fedia, cheirava mal 
afora isto ia indo, atravessando, seguindo 
nem chorando nem sorrindo 
sozinho pra capital 
nem chorando nem sorrindo 
sozinho pra capital 
sozinho pra capital 
sozinho pra capital 
sozinho pra capital 
Fonte: lyricfind 
Compositores: emanuel viana teles veloso caetano / gilberto gil 
Letra de no dia em que vim-me embora © warner chappell music, inc 
  

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk03MmOvvLC6XySqbNz3unpegKO3HNw:1585245777132&q=Caetano+Veloso&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3MLQwzMlaxMrnnJhakpiXrxCWmpNfnA8AHmcghB4AAAA&sa=X&ved=2ahUKEwisxLXb3LjoAhXzIbkGHWEID4IQMTAAegQIDhAF&sxsrf=ALeKk03MmOvvLC6XySqbNz3unpegKO3HNw:1585245777132
https://www.lyricfind.com/


 1a. Como o movimento populacional que ocorre nessa letra é um movimento global? É 
possível reconhecer isso na letra? Por quê?   
 
1b. Quais os motivos que levaram as pessoas a  migrar para os grandes centros, 
chamados de capital na letra da música? 
 
1c. Como as pessoas recebem os migrantes? Existe xenofobia com relação à algum 
grupo de migrantes? Justifique sua resposta. 
 
2.em quais atividades econômicas os migrantes se inserem? Por quê? 
 
3.numa crise sanitária como a que está ocorrendo agora, qual a chance disso acontecer? 
Por quê? 
 
4.como as viagens, a negócios ou não, contribuíram para a expansão da epidemia? (a 
ponto de ter se tornado uma pandemia) 

 

 

CIÊNCIAS 

 

Pesquisa: O que é o Coronavírus. 

OBJETIVO 

         O objetivo dessa pesquisa é fazer com que aluno possa compreender o que é o 

vírus, seus sintomas, as suas formas de transmissão, a importância da prevenção e dos 

cuidados que se deve tomar com ele. 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO 

De acordo com o momento que estamos passando, faz-se necessário que tenhamos 

informações seguras em relação à doença Coronavírus, para que possamos saber como 

nos prevenir. Para a realização dessa pesquisa será indicado o link da página do 

Ministério da Saúde. 

 

ATIVIDADE: 
          Após acessar o link abaixo, faça a leitura da parte indicada(O que é Conavírusaté  
Como é feito o tratamento do Coronavírus), reflita e realize sua pesquisa conforme a 
orientação abaixo. A pesquisa poderá ser realizada no caderno ou em uma folha de 
papel almaço para entrega posterior. 
 

Acesse o link abaixo para ler o texto. 



https://coronavirus.saude.gov.br/sobre-a-doenca#tratamento 

O que precisa conter na sua pesquisa: 

1-O que é o coronavírus. 

2-Descrever como ocorre o período de incubação. 

3-Quais são os principais sintomas conhecidos até o momento. 

4-As formas de transmissão. 

5-As formas de prevenção. 

6-As medidas utilizadas no tratamento. 

 

 

ARTES 

 

 

Arte Urbana 
 

 
 

 

https://coronavirus.saude.gov.br/sobre-a-doenca#tratamento


OBJETIVO 
 
Possibilitar aos alunos enxergarem com olhar diferente, onde a arte, não precisa 

necessariamente, estar em locais eruditos, e sim no vai e vem do seu cotidiano. 
 
 

CONTEXTUALIZAÇÃO 
 
A arte urbana  abrange todos  os exemplos de manifestações artísticas  tais como 

grafites, pinturas, intervenções e apresentações desenvolvidas no espaço urbano, que 
se diferem das atitudes de vandalismo. 

A preferência pelo espaço público para fazer a demonstração da arte urbana tem 
como objetivo causar impacto nos espectadores, além de transmitir uma mensagem  

revolucionária, que critica a sociedade com ironia. 
 Normalmente, esse tipo de  arte descreve o trabalho o trabalho de pessoas que 

desenvolvem um estilo de expressão artística  através do uso de diferentes técnicas 
alternativas como posteres , adesivos , moldes, murais, sprays e outros. Esse estilo de 
arte não costuma seguir um padrão estético pré-definido, pois cada artista possui um 
propósito individual que estimula a sua criatividade. 

Origem  da arte urbana: Primeiro a arte urbana surgiu na Grécia como uma forma 
de manifestação cultural e literária, onde se encontravam os “aedos”  (cantores). 

 homéricos que cantavam versos e músicas, tentando envolver o público com  sua  
melodia.   
Na idade média , ela surgiu com os trovadores, artistas nobres que recitavam versos 

e poesia nas festas das cidades e dos palácios para entreter a nobreza com as histórias 
cantaroladas. Posteriormente, a arte urbana surgiu em Nova Iorque, Estados Unidos, na 
década de 70 com uma características dinâmica e temporária. 

Dessa forma, surgiam os demais estilos de arte urbana, partindo da arte escrita, 
cantada  e musical, como o hip hop que apareceu em meados dos anos 60/70 na cidade 
de Nova Iorque e Berlim. Na época, a dança apareceu como uma manifestação política e 
social, abrindo espaço para outras movimentações artísticas como os desenhos de rua, 
as apresentações teatrais, além das “estátuas vivas”,exemplo de arte possível de se 
encontrar nas esquinas das grandes cidades até  os dias atuais. 

 

A arte urbana no Brasil :No Brasil, os primeiros sinais  de arte  urbana começaram a  
surgir na década  de 70 , mais precisamente na cidade de são paulo, com as obras  de 
grafite, que eram feitas  nas paredes. 

Essas pinturas surgiram em uma época  muito conturbada da história junto com as 
repressões e censuras causadas pela Ditadura Militar no Brasil. No início, não existia  
preocupação estética com as letras,,bastava apenas que elas fossem legíveis a ponto de 
transmitir a mensagem de insatisfação do povo. 

 
Tipos de artes urbanas: 

 
Grafite: sem dúvidas, a manifestação mais popular da arte de rua é o grafite. São 
desenhos estilizados geralmente feitos com sprays nas paredes de edifícios, túneis, ruas. 



 
Apresentações :  As apresentações, também chamadas de Performances  são realizadas  
individualmente ou em grupo.Elas são realizadas nas ruas e podem ser de caráter 
teatral, musical ou circense, a exemplo das malabaristas e palhaços, que ficam nos 
semáforos. 
 
Instalaçoes. É qualquer tipo de objeto ou material distinto usados 
  com o objetivo de provocar uma mudança no cenário já existente. 
 
Estencil   Bastante similar ao grafite, esse tipo de técnica usa o papel recortado como 
molde e o spray para fixar as ilustrações e desenhos. 
 
Cartazes      É um tipo de intervenção urbana  bastante comum, onde são fixados 
cartazes pela cidade. 
 
Autocolantes e Colagem:  Também chamada de “Sticker art “ (arte em adesivo), esse  
tipo de arte utilizada a aplicação de adesivos. 
 
Poemas :  Qualquer tipo de manifestação literária  que surge  no ambiente urbano,seja 
nos bancos, paredes, posters, ônibus, etc . 
 
Estátuas Vivas: As estátuas  são um exemplo de arte urbana bastante  
inusitada.Normalmente os artistas se apresentam pintadas e caracterizados .Bastante 
encontradas nas grandes cidades como forma de entretenimento turísticos, as estátuas 
vivas fazem um importante trabalho com o corpo. 
Durante muito tempo, a maioria das manifestações artísticas (grafites) de rua eram 
realizadas sem autorização prévia do responsável  pelo espaços , levando em 
consideração desde a utilização de muros residenciais e empresariais até a ocupação  de 
praças. Diante dessa situação,a arte ganhou fama de marginal, fazendo com que muitos 
artistas fossem indesejados e considerados criminosos, mesmo quando eles se 
expressam em lugares públicos. Por fim, ainda que carregada de preconceitos, o caráter 
conceitual e crítico da arte urbana é o que mais atrai os jovens para  essa cultura 
mantendo, inclusive, o seu crescimento. È o caráter estético do grafite tem atraído cada 
vez mais artistas ao movimento. de arte  
urbana. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ATIVIDADE 
 
 
1-Cite alguns exemplos de manifestações artísticas que fazem parte da arte urbana: 
 
 
 

2-Por que o espaço público é preferido pelos artistas urbanos  ? 
 
 

3-Descreva o trabalho dos artistas que realizam  a arte urbana na Grécia e na Idade 
Média? 
 
 

4-Segundo o texto, como foi a origem da Arte Urbana na Grécia e na  Idade Média? 
 
 

5-Cite como foi o surgimento da Arte Urbana nas décadas de 60 e 70: 
 
 

6-Descreva como foi o surgimento da Arte Urbana em solo brasileiro? 
 
 

7- Dos diferentes tipos de Arte Urbana selecione no mínimo 3, das que você conhece e 
gosta.Escreva o nome e a definição de cada uma delas? 
 
 

8- Dos diferente tipos de Arte Urbana selecione, no mínimo 3, das que você não 
conhece e que gostaria de conhecer. Escreva o nome e a definição de cada uma delas: 
 

 

MATEMÁTICA 

 

Tema: Potências com expoentes negativos e fracionários 

 

OBJETIVO  

Efetuar cálculos com números reais, inclusive potências com expoentes 

fracionários.(EF09MA03)  



CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

Radical é o símbolo utilizado para indicar o cálculo de raízes. Quando falamos 
em simplificação de radicais, referimo-nos à utilização de algumas das propriedades das 
raízes para facilitar os cálculos que os envolvem. 

As simplificações discutidas aqui serão divididas em alguns casos que serão 
expostos da seguinte maneira: primeiro, a propriedade dos radicias que permite a 
simplificação e, depois, um exemplo. Observe: 

Caso 1 – Expoente e índice múltiplos 
Quando os radicais apresentarem índices múltiplos do expoente do radicando (ou 

vice-versa), a seguinte propriedade dos radicais poderá ser utilizada: 
 

 
 

Essa propriedade garante que índice e expoente podem ser multiplicados ou 
divididos por um número qualquer sem mudar o valor da raiz. 

 
Exemplo: 
 

 

 

Note que o número pelo qual o índice e o expoente do radicando foram divididos 
é 3. 

 

 

ATIVIDADE 

Você é capaz de resolver essas equações: 

 

 

 

 

https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/matematica/radiciacao.htm
https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/matematica/propriedades-dos-radicais.htm


INGLÊS 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO 

 A atividade proposta dá sequência ao trabalho que estava sendo desenvolvido 

em sala de aula como tema A Língua Inglesa no cotidiano. Os textos remetem a uma 

situação atualque permite a compreensão e interação do leitor. 

OBJETIVOS 

 Realizar leitura para ter uma ideia geral do texto, buscar informações específicas, 

compreender detalhes com autonomia relacionando a seus conhecimentos. 

Welcome to the beginning of our home studying. Be calm to do the activities, because 

WhatsApp group will connect us for more explain and doubts. Goodjob! 

(Bem-vindo a esse início de estudos domiciliares. Tenham tranquilidade para realizar as 

atividades, pois estaremos conectados pelo grupo para mais explicações e tirar dúvidas. 

Bom trabalho!) 

 

ATIVIDADE 

A. Readthetextbelow. (Leia o texto abaixo.) 

 

 

 

 https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2020/03/em-meio-a-pandemia-de-coronavirus-

americanos-estocam-armas-e-municao.shtml l 

 

Acesso em 26 de março de 2020. 

B. Answer in Portuguese. (Responda em Português.) 

https://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2020/02/12/londres-confirma-primeiro-caso-de-coronavirus.ghtml
https://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2020/02/12/londres-confirma-primeiro-caso-de-coronavirus.ghtml
https://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2020/02/12/londres-confirma-primeiro-caso-de-coronavirus.ghtml


1. Qual o assunto do texto? 

 

   2.Onde acredita que ele foi publicado? Por quê? 

 

1. Há na imagem uma frase bem simples. Composta por três (3) palavras, um 

pronome, um verbo e um substantivo, Copie em inglês e depois tente traduzir 

para o português:  

 

............................................................................................................................................ 

 

4. Observe as ilustrações no texto. Agora escreva o que significa: 

a. Guns .......................................................................... 

 b. Knives .................................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



https://www.bbc.com/news/uk-northern-ireland-52038871 

 

C. Read the headline above (Leia a manchete acima.) 
 

D. Responda. 

1. Qual o foco da notícia?   

 a. (   ) A covid-19 e seus efeitos.       

 b.(  )  Idosos trancafiados em suas casas. 

c. (  )  Mensagem otimista onde os pessoas vão voltar a rua quando a pandemia passar.  

 

2. Como você traduz a chamada da notícia? 

...................................................................................... 

3. Acima da manchete, há um subtítulo com palavras em inglês mas que são da mesma 

família do português, por isso são mais parecidas, consegue traduzir essa frase. 

..............................................................................................................................................

........... 

3. Esse texto pode ser encontrado em: 

a. (  ) um livro.  

b. (  ) uma revista.    

c. (  ) um jornal. 

 

https://www.bbc.com/news/uk-northern-ireland-52038871

