
 

CADERNO DE ATIVIDADES Nº 10 

Conforme Portaria n°01 de 19/03/2020 e Circular GAB SE n°023/20 (Orientações Teletrabalho) 

 

7ª SÉRIE 
 

             CARO ESTUDANTE, 

VOCÊ ESTÁ RECEBENDO O CADERNO DE ATIVIDADES Nº 10 QUE FINALIZARÁ O PROJETO “FOTOVIVÊNCIA” 

INICIADO NO CADERNO Nª 07. 

TODAS AS DISCIPLINAS TROUXERAM TEXTOS DE LEITURAS COMPLEMENTARES QUE VOCÊ DEVE LER NO 

DECORRER DA SEMANA E REALIZAR, CASO AINDA NÃO FEZ, O ENVIO DAS ATIVIDADES DOS CADERNOS 7 E 8 NO 

WHATSAPP DA ESCOLA ATÉ O DIA 23/07. 

 NESSE CADERNO A ÚNICA ATIVIDADES NOVA A SER FEITAS É DA DISCIPLINA DE GEOGRAFIA. LEIA ELA COM 

ATENÇÃO E QUALQUER DÚVIDA PERGUNTE AOS PROFESSORES NO WHATSAPP. 

BOA LEITURA E BONS ESTUDOS! 

 

 

GEOGRAFIA 

PROFESSORES FONLANA CHEUNG E JOSÉ ALBERTO BARBOSA  

 O atual momento histórico tem provocado situações novas e muitas dificuldades em nosso 
cotidiano, como por exemplo os estudos que agora estamos realizando via internet. Assim, 
pensamos em um projeto mais amplo, que envolvesse várias matérias e que possa ser uma reflexão 
da comunidade escolar sobre o momento atual da pandemia de coronavírus.  
 Retomando nossa atividade anterior, vimos que o lugar é o espaço da vida, do que nos é 
próximo, que tem significado e memória, portanto, faz parte de nossas vidas. Por isso, que ao passar 
por determinados lugares que vivemos, ele nos traga lembranças de alegria, tristeza, etc.  
 Entretanto, na correria de nosso dia a dia, passamos por diversos locais, que podem não tem 
importância para nós, mas deve ter muito significado para muitas pessoas   
 Foi com essa intenção que pedimos cinco fotos dos lugares e que também retratassem o atual 
momento de pandemia. Nessas fotos você escolheu um título e escreveu uma legenda. Em seguida 
você descreveu os elementos desse lugar ou paisagem e o significado que ela tem para você.  



 Não esqueça de nos enviar essas fotografias, com os títulos, legenda, etc. Talvez você tenha 
esquecido, ainda dá tempo de envia-las para que possamos avaliar e retornar para vocês.   
 Agora vamos começar por escolher apenas duas fotos, e a partir delas perceber que é possível 
estabelecer relações com outros lugares, muitas vezes diferentes e distantes deles. 
 Descrição da atividade: Primeiro você vai desenvolver uma redação a partir de uma fotografia 
que escolhemos. Depois irá fazer a pesquisa de um elemento que for escolher da sua fotografia. 

 

ATIVIDADE 

1- Observe a foto abaixo que escolhemos como exemplo: o seu título, a sua descrição e os 

significados que pode ter para voce e para a sociedade. 

2- Leia o texto no final:    “Brasil supera EUA e Reino Unido e é o 1º na média diária de mortes 

por covid” 

3- Após ler o texto, escreva uma breve redação sobre como a covid 19 está afetando o Brasil e 

outros países no mundo. Depois faça uma pesquisa na internet, e procure imagens para 

ilustrar o seu texto. Pode acrescentar textos e legendas que não tenham sido colocados 

aqui. 

 

4- Das cinco fotografias que você fez da atividade do caderno 7, escolha duas para nós 

trabalharmos no próximo caderno.  

 

Titulo:  O hospital e a ala de isolamento dos pacientes do covid 19 

 

Descrição: Estamos observando o corredor de um hospital, com seus equipamentos, remédios, 

enfermeiros, médicos, auxiliares, e outros profissionais necessários para um bom atendimento 

hospitalar. Atualmente, este corredor leva aos quartos reservados para os doentes da pandemia do 



covid 19, uma ala isolada do resto do hospital. O isolamento é para evitar o contagio por meio do 

contato com pessoas que portam coronavirus do covid 19, que é altamente contagioso, pois este 

coronavírus é muito resistente e sobrevive nas superficies de 2 horas a 9 dias, dependendo da 

superficie e da limpeza do lugar. 

 

Os significados dos elementos para mim e a sociedade: 

- Temos os pacientes que adoeceram do covid 19, que são muitos e está sobrecarregando os leitos 

hospitalares, de 100 pacientes, 5 vão a óbito, porém não sabemos ao certo o diagnostico, pois os 

exames demoram 30 dias para serem realizados, 

- Temos os profissionais de saúde, que estão trabalhando para curar as pessoas doentes,  

- Temos equipamentos e remédios, que muitos são produzidos aqui, e muitos importados de outros 

países. 

Elemento escolhido: Os pacientes com coronavirus 

 

Texto1 
 

BRASIL SUPERA EUA E REINO UNIDO E É O 1º NA MÉDIA DIÁRIA DE MORTES POR COVID 
 

Noticia do site UOL dia 10/06/2020, Ricardo Galhardo 

 
Enquanto governadores de quase todo o Brasil flexibilizam as regras de isolamento, o País 

registrou nos últimos sete dias a maior média de óbitos provocados pelo novo coronavírus em todo 
o mundo. Com isso, deixa para trás Estados Unidos e Reino Unido, países que tiveram os maiores 
números absolutos de mortes até agora. 

Hoje, o Brasil chegou a 775.184 casos e 39.797 mortes por covid-19, revela o levantamento 
feito por um consórcio de veículos de imprensa, do qual o UOL e o Estado de S. Paulo fazem parte. 
Os números têm como base os boletins de secretarias estaduais de saúde. 

Na última semana o Brasil registrou 7.197 mortes pela covid-19, média de 1.028 por dia, 
segundo números da Organização Mundial da Saúde (OMS). Os EUA, que encabeçam a lista de óbitos 
pela pandemia, registram no mesmo período 5.762 mortes, média de 823 por dia. Já o Reino Unido, 
que ocupa o segundo lugar na lista de óbitos, contabilizou nos últimos sete dias 1.552 mortes, média 
de 221 por dia. 

O Brasil também bate países onde a curva da doença é ascendente, como o México, que 
registrou 3.886 mortes por covid19 na última semana, média de 555 por dia. Para especialistas 
ouvidos pelo Estadão, o elevado número de mortes é resultado da falta de coordenação nacional 
das políticas de combate à pandemia e a tendência é de que o quadro piore com as flexibilizações 
anunciadas pelos governadores e defendidas pelo presidente Jair Bolsonaro. 

"Na verdade, este resultado é fruto do mau manejo da pandemia no país. O Brasil começou 
bem com o ministro (Luiz Henrique) Mandetta (demitido por Bolsonaro em abril), mas agora está 
cometendo um erro terrível relaxando as medidas de distanciamento exatamente no momento em 
que está se aproximando do pico da curva", disse o epidemiologista Pedro Hallal, reitor da 
Universidade Federal de Pelotas (UFPel). Segundo ele, levantamentos mostram que na última 

https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2020/01/25/tire-suas-principais-duvidas-sobre-o-coronavirus-que-se-espalha-pelo-mundo.htm


semana o Brasil assumiu a primeira posição global não só em números absolutos como também na 
média relativa à taxa de óbitos de acordo com a população.  

Para o professor de Geografia da Saúde da Universidade Estadual Paulista (Unesp), Raul 
Guimarães, o Brasil vai na contramão do mundo ao flexibilizar as medidas de isolamento enquanto 
a doença ainda cresce em várias regiões do país.  

"O Brasil entrou em um círculo vicioso. Parece que estamos pisando em areia movediça", diz 
Guimarães. Para ele, o resultado deve ser o alongamento da crise no País, acompanhado de aumento 
do número de vítimas.” 

"Pelos cálculos que a gente fez em maio, com os índices de isolamento ainda altos, o estado 
de São Paulo chegaria ao teto no final de junho e começaria a cair em agosto, mas o que estamos 
vendo agora é que vai se estender mais.” 

“Ainda não fizemos um novo cálculo, mas a crise deve ir até outubro ou novembro", disse 
Guimarães, que classificou a quarentena realizada no País como "meia boca".  

De acordo com Guimarães, o ritmo atual de propagação da doença aliado ao relaxamento 
das medidas de distanciamento em várias cidades pode levar o número de mortos a duplicar até o 
final de julho.  

"Isso é exponencial. E o pior é que além de a quarentena ter sido mal feita a retomada também 
é mal feita, sem monitoramento. A crise vai se arrastar por meses", disse ele.  

O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), anunciou a reabertura do comércio de rua a 
partir desta quarta-feira, 10, nove dias após o governador João Doria (PSDB) ter anunciado o Plano 
São Paulo, de retomada gradual das atividades econômicas de acordo com cada região do Estado. 
Em cidades que reabriram o comércio de rua, como Campinas, o que se viu foram enormes 
aglomerações nas regiões comerciais, sem possibilidade alguma de manutenção do distanciamento 
mínimo para evitar novos contágios.  

Bolsonaro minimiza pandemia e tenta ocultar números  
Em outra frente, Bolsonaro, depois de tentar ocultar os números da pandemia, foi às redes 

sociais para explorar uma fala da OMS sobre a possibilidade de não haver contágio do novo 
coronavírus entre infectados assintomáticos.  

Mas ontem, a OMS informou que não há evidência de que os indivíduos com anticorpos não 
transmitam a doença. Desde março, Bolsonaro tem minimizado a pandemia: já chamou a covid-19 
de "gripezinha", vai a manifestações de apoio ao governo, contrariando orientações médicas, 
defendeu o fim do isolamento social, e recomendou o uso da cloroquina para pacientes, embora 
não haja comprovação científica da eficácia do remédio.     

 
Referências: https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado/2020/06/10/brasil-supera-eua-e-reino-unido-e-e-o-1-
na-media-diaria-de-mortes-por-covid.htm?cmpid=copiaecola 

 
 

 

CIÊNCIAS 

PROFESSOR ANATÓLI BERDNIKOFF  

Olá pessoal! 

Nesta semana vocês irão finalizar o Projeto Fotovivência. 

Caprichem, e aproveitem este momento para olhar as coisas de outro ângulo.  

https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado/2020/06/10/brasil-supera-eua-e-reino-unido-e-e-o-1-na-media-diaria-de-mortes-por-covid.htm?cmpid=copiaecola
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado/2020/06/10/brasil-supera-eua-e-reino-unido-e-e-o-1-na-media-diaria-de-mortes-por-covid.htm?cmpid=copiaecola


Podemos ter muitas coisas boas e bonitas “ao nosso lado” e nem sequer percebermos.  

Ao tirar as fotos para este trabalho, percebam e contemplem as coisas que existem ao seu redor. 

 

SAIBA MAIS 

Curiosidade: 

Vocês já tiveram uma máquina fotográfica com filme fotográfico, como este mostrado na figura 

abaixo? 

 
terra.com.br 

 
A palavra Fotografia vem do grego photo, que significa luz e graphein, que significa marcar, 

ou desenhar.   

Para obter a imagem, no momento da foto, a luz entra através da lente e desenha aquele 

momento no filme. Por isso a palavra fotografia significa: o desenho  da luz (que imprime no filme 

fotográfico), formando uma imagem nítida, exata e negativa da foto (imagem negativa é uma 

imagem com as cores e posição invertidas).  

Depois precisa passar pelo processo de “revelação”. 

Já as câmeras digitais e celulares fazem a captura das imagens de forma digital, sem a 

necessidade de “filmes” ou “revelações” para serem vistas. 

Se formos pegar pela etimologia, ou seja, pela origem da palavra, máquina fotográfica é 

aquela que possui filme, pois a luz faz um desenho sobre o filme.  

Já as que não possuem, são máquinas digitais, pois produzem imagens digitais através de 

sensores para captar a imagem. 

Mas é claro que, com o passar do tempo, o uso da palavra fotografia e máquina fotográfica 

continua sendo utilizado tanto para as imagens tiradas de máquinas fotográficas analógicas (que 

possuem filme), quanto de máquinas digitais ou celulares. 

Até breve! Boas fotos! 

Prof. Anatóli 

 
 



INGLÊS 

PROFESSORES LAÉRCIO BANNDEIRA E ANATÓLI BERDNIKOFF  

Tema: Multiculturalismo e língua 

 

Leia esse poema que representa em forma de indignação o retrato do linchamento de 

negros nos EUA. Portanto, trata-se de um poema para refletirmos sobre o racismo: 

 

STRANGE FRUIT / FRUTA ESTRANHA 

Southern trees bear a strange fruit 

Árvores do sul produzem uma estranha fruta 

Blood on the leaves and blood at the roots 

Sangue nas folhas e sangue nas raízes 

Black bodies swinging in the southern breeze 

Corpos negros balançando na brisa do sul 

Strange fruit hanging from the poplar trees 

Frutas estranhas penduradas nos álamos 

Pastoral scene of the gallant south 

Cena pastoril do valente sul 

The bulging eyes and the twisted mouth 

Os olhos inchados e a boca torcida 

Scent of magnólias sweet and fresh 

Perfume de magnólias, doce e fresca 

Then the sudden smell of burning flesh 

Então o repentino cheiro de carne queimada 

Here is fruit for the crows to pluck 

Aqui está a fruta para os corvos arrancarem 

For the rain to gather, for the wind to suck 

Para a chuva recolher, para o vento sugar 

For the sun to rot, for the trees to drop 

Para o sol apodrecer, para as árvores derrubarem 



Here is a strange and bitter crop 

Aqui está a estranha e amarga colheita 

Autor: Abel Meeropel (1937) 

 

Procure pesquisar e ouvir a gravação dessa música com a cantora Billie Holliday. 

 
 

HISTÓRIA 

PROFESSOR LEANDRO BARBOSA GOUVEIA 

FOTOVIVÊNCIA: A HISTÓRIA POR NÓS MESMOS 

Olá pessoal,  

Essa semana vamos retomar e reforçar a importância do projeto “fotovivência”. A ideia desse 

projeto surge da convicção de que todos temos o direito de contar a História, da maneira que quiser 

e puder. Quem criou o termo “escrevivência” foi a escritora Conceição Evaristo, então vamos ver ela 

mesmo falando sobre essa ideia: 

“A nossa “escrevivência” conta as nossas histórias a partir das nossas perspectivas, é uma 

escrita que se dá colada à nossa vivência, seja particular ou coletiva, justamente para acordar os da 

Casa Grande. 

[A escrevivência] seria escrever a escrita dessa vivência de mulher negra na sociedade 

brasileira. Eu acho muito difícil a subjetividade de qualquer escritor ou escritora não contaminar a 

sua escrita. De certa forma, todos fazem uma escrevivência, a partir da escolha temática, do 

vocabulário que se usa, do enredo a partir de suas vivências e opções. A minha escrevivência e a 

escrevivência de autoria de mulheres negras se dá contaminada pela nossa condição de mulher 

negra na sociedade brasileira. 

Toda minha escrita é contaminada por essa condição. É isso que formata e sustenta o que 

estou chamando de escrevivência” 

 

Agora, vamos retomar o nosso projeto e registrar esse momento histórico a partir de nossa 

experiência, do nosso ponto de vista.  

Então Bora Lá!  

Para aqueles que já fizeram os registros, enviem para o nosso grupo de Zap e não esqueçam de 

colocar o seu nome logo abaixo da foto e em seu texto. Quem ainda não pode fazer, vamos lá, 

sempre é tempo.  

 

Abraços 



Professor Leandro 

 

 

Referência: 

https://www.nexojornal.com.br/entrevista/2017/05/26/Concei%C3%A7%C3%A3o-Evaristo-%E2%80%98minha-escrita-

%C3%A9-contaminada-pela-condi%C3%A7%C3%A3o-de-mulher-negra%E2%80%99  

 
 

 

PORTUGUÊS 

PROFESSORAS:  ELAINE SUDRÉ, SIMONE ANJOS E IVANETE AGUIAR 

Nas semanas anteriores trabalhamos com diversos tipos de textos e imagens. Realizamos 

exercícios de fixação, compreensão e interpretação. No último caderno de atividades, além das 

respostas dos exercícios, você recebeu nossos comentários e considerações. Nessa semana, 

trouxemos material informativo sobre a situação de Pandemia, ações do Melancia – um artista da 

nossa cidade - e uma música para você ouvir e relaxar. 

 

Olá turmas das 7ª e 8ª séries! 

Leiam e reflitam: Você também assinaria esta carta? Ela representa a sua voz? E o Grafite de deste 

artista? Ele te representa? Não há necessidade de entregar nada escrito. Nossas vozes aparecerão 

nas fotos do projeto (Cadernos 7 e 8) que vocês estão postando. 

 Bons estudos. 

 

SAIBA MAIS 

COMUNICADORES DAS PERIFERIAS DO BRASIL LANÇAM ARTICULAÇÃO PARA 

DIVULGAR INFORMAÇÕES SOBRE CORONAVÍRUS 

Iniciativa quer facilitar chegada de informações sobre a doença em bairros das periferias e apontam 

dificuldades que moradores podem enfrentar com a Pandemia. 

19/03/2020 19:43 | Atualizado: 19/03/2020 20:03  

Tendo em vista a proliferação do Coronavírus, comunicadores de várias periferias do Brasil 

anunciaram nesta quinta-feira (19) uma atuação conjunta para fazer com que informações sobre a 

doença cheguem para os moradores. 

https://www.nexojornal.com.br/entrevista/2017/05/26/Conceição-Evaristo-‘minha-escrita-é-contaminada-pela-condição-de-mulher-negra’
https://www.nexojornal.com.br/entrevista/2017/05/26/Conceição-Evaristo-‘minha-escrita-é-contaminada-pela-condição-de-mulher-negra’


O grupo conta com veículos que cobrem as periferias em ao menos 10 Estados, além do 

Distrito Federal: Rio de Janeiro, São Paulo e Rio de Janeiro, no Sudeste, Goiás, no Centro Oeste, 

Alagoas, Bahia, Ceará, Pernambuco e Piauí, no Nordeste, e Pará, na região Norte. 

Os comunicadores, que atuam em diversos coletivos e veículos de comunicação no país, 

publicaram uma carta em que apontam preocupações sobre a situação das periferias em meio ao 

contágio e sobre como a pandemia pode afetar essas regiões. 

A ideia é que o conteúdo produzido por esses veículos sejam acompanhados da hashtag 

#CoronaNasPeriferias.  

Confira a carta divulgada pelo grupo: 

 

Comunicadores de vários estados lançaram articulação para tentar informar moradores  
sobre a gravidade do coronavírus 

 

Estamos diante de uma Pandemia. A palavra ainda soa estranha para muita gente e tudo que 

ela carrega por trás também. Covid-19, o que todos conhecemos por Coronavírus, chegou ao Brasil 

e seus efeitos são reais. Há infectados, há mortos. 

Para conter maiores problemas os governos Federal, Estadual e Municipal – muito 

timidamente ainda – têm divulgado e estabelecido uma série de ações às quais a população inteira 

do país precisa se submeter. 

No entanto, mais uma vez, as favelas, periferias, guetos, quilombos, sertões e toda população 

à margem está à mercê da sua própria sorte. 

Vamos começar pelo básico: lavar as mãos! Esta tem sido uma recomendação amplamente 

divulgada. Como é possível que isso seja realmente feito a fim de evitar a contaminação se a 

quebrada e a favela estão sem água? 

O Governo e várias organizações indicam o isolamento social como o principal meio de 

prevenção da doença. Isso não é permitido à nossa realidade! 

https://www.agenciamural.org.br/wp-content/uploads/2020/03/coronatread.png


A periferia é a empregada doméstica, o porteiro, o motorista de app, o entregador, o 

trabalhador informal que precisa estar no busão e no metrô vendendo seus produtos para levar 

renda pra dentro de casa ou o comerciante local que não pode suspender suas atividades. 

O quanto nossos patrões estão dispostos a seguir os passos que a humanidade pede e 

permitir que cada um destes profissionais pratique o isolamento e mesmo assim pagar seus salários? 

Ficar em casa, se isolar, não pode ser sinônimo de falta de renda. Se for assim, como garantir 

que a população periférica consiga comprar sequer um álcool em gel para ajudar na prevenção da 

contaminação? Se o governo vai ajudar os grandes empresários a não quebrar, vai ajudar ao 

favelado pagar suas contas também? Vai ajudar a senhora que vende guarda-chuva na esquina a 

não quebrar? 

O foco agora é fazer o máximo de esforço para conter a disseminação da doença. É tentar 

fazer com que o número de infectados possa ter atendimento hospitalar gradualmente e, ao mesmo 

tempo, evitar um colapso no Sistema Único de Saúde (SUS), tão negligenciado e abandonado pelo 

poder público, mas tão necessário e um marco no enfrentamento a tudo que ainda está por vir para 

conter o Covid-19, o Coronavírus. 80% dos usuários do SUS são pretos e pretas. 

Diante de tantas recomendações, a periferia – mesmo sendo a mais afetada -, ainda não está 

conseguindo participar e se informar como realmente precisa. Precisamos saber apontar caminhos 

que realmente levem as nossas realidades em consideração. 

É aí que entramos. Nós, comunicadores periféricos e periféricas, de várias partes do país, 

estamos juntando esforços para colaborar com informações precisas e que realmente consigam 

alcançar os nossos. Precisamos saber informar nossas crianças, nossos jovens, nossos idosos, nossos 

pais, mães e familiares. De nós para os nossos! 

Assim, lançamos uma coalizão nacional de enfrentamento ao Coronavírus, através da frente 

#CoronaNasPeriferias 

Assinam esta carta: 

Priscilla Castro – Coletivo Nós por Nós (GO) 
Marcelo Vinícius – Coletivo Duca (DF) 
Tony Marlon I Campo Limpo, SP 
Thiago Borges I Periferia em Movimento, Grajaú, SP 
Mariana Belmont, Parelheiros, SP 
Simone Freire -Alma Preta / Preto Império – Brasilândia (SP) 
Dimas Reis – Preto Império – Brasilândia (SP) 
Wallace Morais – Vozes das Periferias (SP) 
Cesar Gouveia – Vozes das Periferias (SP) 
Antonio Benvindo – Instituto Cultural Coletivo Semifusa/Ribeirão das 
Neves (MG) 
Buba Aguiar – Coletivo Fala Akari (RJ) 
Pedro Stilo – Coletivo pão e tinta / Jornalistas livres (PE) 
Tainá Oliveira Barral – Na Cuia Produtora Cultural (PA) 
Kalyne Lima – Vila Manoel Satiro – Jornalistas livres (CE) 
Ingrid Farias – Brasília Teimosa – Escola Livre de Redução de Danos 
(PE) 
Bruno Sousa – The Intercept Brasil – Favela do Jacarezinho (RJ) 
Pedro Borges – Alma Preta (SP) 
Raull Santiago – Coletivo Papo Reto (RJ) 
Gizele Martins – Coletivo MARÉ 0800 (RJ) 
José Cícero – DiCampana Foto Coletivo (SP) 
Lucas Barbosa – Usina de Valores (RJ, SP, BA, PE) 
Marcela Lisboa – Usina de Valores (RJ, SP, BA, PE) 
Francisca Rodrigues – Agência Paraisópolis (SP) 

Riviane Lucena – Embarque no Direito (SP) 
Jéssica Moreira – Nós, mulheres da periferia (SP) 
Jefferson Barbosa – PerifaConnection – Voz da Baixada (RJ) 
Michel Silva – Fala Roça (RJ) 
Daiene Mendes – Favela em Pauta (RJ) 
Tiê Vasconcelos – Voz das Comunidades (RJ) 
Biatriz Santos – Coletivo de Juventude Negra Cara Preta – 
Camaragibe (PE) 
Rodrigo Gonçalves Benevenuto – Coletivo Salve Kebrada (SP) 
Lola Ferreira – Magé, Baixada Fluminense (RJ) 
Amanda Pinheiro – Fala Roça – Rocinha (Rj) 
Eloi Leones – data_labe – Rio de Janeiro 
Marcelo Rocha – São Paulo, na visão dos cria – Mauá (SP) 
Mirian Fonseca- Lauro de Freitas – 
CBCOM (BA) 
Anderson Meneses – Agência Mural de Jornalismo das Periferias (SP) 
Muller Silva – ONG Interferência (Capão Redondo – SP) 
Mariana Assis- Voz das Comunidades (RJ) 
Yane Mendes – Rede Tumulto – Recife (PE) 
Natália Bezerra – Recife (PE) 
Taís Sales de Moraes – Cine e Rock – Rio das Pedras (RJ) 
Walter Oliveira da Silva – Coletivo Jovem Tapajônico – Caranazal, 
Santarém (PA) 
Gabriel Santos – Movimento Afronte – Projeto Alternativo para 
Meninas e Meninos de Rua – Erê – Vila Brejal, Maceió (AL) 



Bruna Hercog – CBCOM e Rede ao Redor (BA) 
Adriana Gerônimo – JBD Lagamar – Fortaleza (CE) 
Rebeca Motta – Jornal Embarque no Direito – Jd. ngela ( SP) 
Rosalvo Neto – Instituto Mídia Étnica / Correio Nagô (BA) 
Wellington Frazão – Periferia em Foco – Belém do Pará (PA) 
Gisele Alexandre – Agência Mural de Jornalismo das Periferias (SP) 
Renato Silva – Favela em Pauta (RJ) 
Alex Hercog – CBCom (BA) 
Lucas Abreu Antonio – Jaçanã (SP) 
Rick Trindade – Itabuna (BA) 
Clara Bispo – Movimento Pela Paz na Periferia: Família MP3 – 
Teresina (PI) 
 

Jusciane Rocha – Belém (Pa) 
Naldinho Lourenço – LABirinto Agência Maré (RJ) 
Aline Rodrigues – Periferia em Movimento (SP) 
Jessica Ipolito – Revista Afirmativa – Salvador (BA) 
Anisio Borba – LABirinto Agência Maré (RJ) 
Lívia Lima – Nós, mulheres da periferia (SP) 
Enderson Araujo – Mídia Periférica (BA) 
Juliana Pinho – LABirinto Agência Maré (RJ) 
Andreza Delgado – Capão Redondo São Paulo 
Wesley Teixeira – Morro do Sapo na Baixada Fluminense (RJ) 

 

 SAIBA MAIS, ACONTECE EM DIADEMA: 

EM DIADEMA, ROBSON MELANCIA GRAFITA BABU SANTANA E RELATA 
MUDANÇAS NA ROTINA COM ISOLAMENTO 

Desenho está em bairro da cidade da Grande São Paulo; artistas falam sobre situação com quarentena 
e medidas de segurança por causa do Coronavírus. 

26/05/2020 17:49 | Atualizado: 26/05/2020 21:13 Luis Felipe do Nascimento    

 

Grafiteiro desde 2013, Robson Melancia, 46, viveu o maior tempo sem pintar um muro desde 

que começou a quarentena. Foram ao menos 40 dias sem utilizar o spray em Diadema, cidade da 

Grande São Paulo.  

Nesse período, o artista teve alguns trabalhos suspensos, como eventos, grafites em muros 

de escolas e trabalhos para prefeituras da região. Para se proteger, parou os trabalhos, com uma 

exceção. Decidiu fazer um desenho na rua de casa.  

Foi quando decidiu grafitar Babu Santana, ator, que participou este ano do BBB (Big Brother 

Brasil). “Quando soube que o Babu Santana havia saído do reality, resolvi fazer uma homenagem 

para ele em um muro em frente da minha casa”, diz Melancia. 

O grafiteiro diz que a ideia já estava na cabeça desde antes da quarentena, por considerar 

que Babu representa as periferias brasileiras.  

“Pintar o Babu já era um projeto que tinha desde o filme Tim Maia”, diz. “Não acompanhei a 

trajetória dele no BBB, mas quando soube que ele estaria, já sabia que iria fazer a diferença e 

mostrar para a galera a realidade que vivemos nas periferias”, completa.  

As mudanças na vida de Melancia são semelhantes a de outros artistas das periferias. Com as 

medidas de distanciamento social para evitar o avanço da Covid-19, a atuação de quem leva cores 

aos muros da Grande São Paulo teve de passar por adaptações ou ser interrompida. 

https://www.agenciamural.org.br/author/luisfelipe/


Quem segue nas ruas tem utilizado máscaras, kits com água e sabão para higienizar as mãos 

com frequência e também é exigido que no local da pintura esteja presente apenas o artista. “Não 

estou grafitando, mas tem medidas que alguns grafiteiros estão tomando”.  

 

 

Crédito: Arquivo Pessoal - Homenagem do grafiteiro ao ator Babu Santana 

Um dos momentos é quando pessoas param para ver o desenho sendo colocado na parede. 

“Os grafiteiros pedem, educadamente, para que circulem para evitar aglomerações. A gente sabe 

que o grafite é uma arte que chama a atenção, mas todo cuidado é pouco para combatermos o 

Covid-19″, relata o artista. 

Melancia iniciou a carreira em um evento de skate no Jardim Miriam, periferia da zona sul de 

São Paulo, incentivado por um amigo.  

Após participar do evento, ele se inscreveu em um concurso chamado “Graffiti pelo fim da 

violência contra a mulher”. O evento foi realizado em São Mateus, na zona leste da capital, e o 

grafite de Melancia foi escolhido como o melhor.  

Após vencer, ele foi convidado para a edição final no Morro do Catete, na comunidade 

Tavares Barros, no Rio de Janeiro. “Só tinha cara brabo no evento, eu ainda estava começando, não 

conhecia ninguém. Ganhar esse concurso foi muito bom para o meu crescimento pessoal e 

profissional”, conta Robson.  

 

SAIBA MAIS 

https://www.agenciamural.org.br/wp-content/uploads/2020/05/Melancia.jpg


 CULTURA: 

Nesse momento de confinamento, música para ouvir, pensar e relaxar... Leia a letra da música 

abaixo e se puder ouça, clicando no link:   https://www.youtube.com/watch?v=fWIhhlVhODo   Acesso em 

09/06/2020 

 Você vai gostar... Boa semana!!! 

 

VILAREJO 

Há um vilarejo ali 
Onde areja um vento bom 

Na varanda quem descansa 
Vê o horizonte deitar no chão 

Pra acalmar o coração 
Lá o mundo tem razão 

Terra de heróis, lares de mãe 
Paraíso se mudou para lá 

Por cima das casas cal 

Frutas em qualquer quintal 
Peitos fartos, filhos fortes 

Sonhos semeando o mundo real 
Toda a gente cabe lá 
Palestina, Shangri-lá 

Vem andar e voa 
Vem andar e voa 
Vem andar e voa 

Lá o tempo espera 
Lá é primavera 

Portas e janelas ficam sempre abertas 
Pra sorte entrar 

Em todas as mesas pão 

Flores enfeitando 
Os caminhos, os vestidos 
Os destinos e essa canção 
Tem um verdadeiro amor 

Para quando você for 

Há um vilarejo ali 
Onde areja um vento bom 

Na varanda quem descansa 
Vê o horizonte deitar no chão 

Pra acalmar o coração 
Lá o mundo tem razão 

Terra de heróis, lares… 
 

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


Compositor (a) da letra: Marisa Monte, Pedro Baby, Carlinhos Brown e Arnaldo Antunes 

Álbum da letra: Infinito particular 

Ano de lançamento: 2006 

https://analisedeletras.com.br/marisa-monte/vilarejo/    Acesso em 09/06/2020. 

 

ARTE 

PROFESSORAS: EDNEIA RONQUI FERRARI E RITA DE CARVALHO 

 

Este caderno é para leitura e conhecimento não terá atividade avaliativa para realizarem 

porque vocês precisam terminar os cadernos 7 e 8 e postarem nos grupos de whatsapp até dia 

23/06/2020. 

 

SAIBA MAIS 

 

A ARTE DE RUA VIROU A MELHOR TRADUÇÃO CULTURAL DA PANDEMIA PELO MUNDO 

Do México à Rússia, obras sobre o coronavírus preenchem o vazio das cidades com mensagens de 

esperança 

Por Marcelo Marthe - Atualizado em 21 May 2020, 15h14 - Publicado em 15 May 2020, 06h00 

 

ANJO AUSTRALIANO - Painel em Melbourne: bela homenagem aos profissionais de saúde 

https://analisedeletras.com.br/marisa-monte/vilarejo/
https://veja.abril.com.br/autor/marcelo-marthe


Robert Cianflone/Getty Images 

 

As cidades vazias, a desolação silenciosa entrecortada apenas pelas sirenes de ambulâncias e 

pela agitação na entrada dos hospitais — já faz três meses que a Itália encara essa amarga rotina na 

luta contra o coronavírus. Em paralelo à tragédia sanitária que ceifou mais de 30 000 vidas, contudo, 

uma “epidemia do bem” vem injetando cores na realidade cinzenta: a paisagem foi invadida pela 

arte de rua sobre a Covid-19. Em Bérgamo, cidade do norte atingida com fúria pela doença, o painel 

imenso na parede de um hospital retrata uma enfermeira que embala maternalmente o mapa em 

formato de bota da Itália. Mais ao sul, na Catânia, um artista estampou numa porta de metal a figura 

impávida da Mona Lisa — só que de máscara. Entre tantos exemplos, a apropriação da musa de 

Leonardo da Vinci se reveste de retumbante simbologia: é como se, ajudando o país a suportar o 

insuportável, as obras anunciassem o raiar de um novo Renascimento. O movimento, no caso, não 

é só italiano, mas global: do México à Austrália, da Rússia ao Senegal, a arte sobre a pandemia cobre 

muros e prédios como testemunha eloquente do destino que une os países sem distinção. 

 

 

MASCARADOS - Mural que reinventa um quadro de Caravaggio (esq.) e a Mona Lisa adaptada à nova realidade: 

sinais de um renascimento pós-vírus Hannah McKay/Reuters/Fabrizio Villa/Getty Images 

A cada crise da história contemporânea, uma forma particular de expressão artística sai à 

frente na capacidade de resumir o espírito do tempo. Foi assim quando a pintura modernista de 

Pablo Picasso e companhia expôs o mal-estar do início do século XX, ou o cinema de Hollywood 

cumpriu seu papel de dar alento às massas durante a II Guerra. Em eventos mais recentes, a música 

popular tem sido a grande tradutora das angústias coletivas. Nos anos 60 e 70, o rock’n’roll foi a 



trincheira de resistência à Guerra do Vietnã. Discos como The Rising, de Bruce Springsteen, 

sintetizaram com agudeza a perda de certezas na esteira dos atentados do 11 de Setembro de 2001.  

Na pandemia de coronavírus, a música não se furta a ser novamente combativa, sob o impulso 

das lives e da corrida para criar canções sobre a nova realidade. Se fosse feito um instantâneo do 

mundo hoje, porém, o título de manifestação mais relevante iria sem dúvida para a arte de rua — 

por uma série de boas razões. 

 

HERÓIS CELEBRADOS - A obra de Banksy exposta em hospital de Londres (à esq.), o painel ecumênico do brasileiro 

Kobra (acima) e o drama da saúde na visão de um artista mexicano: fé e solidariedade BANKSY/Instagram 

@BANKSY/AFP/Nelson Almeida/AFP/Francisco Robles/AFP 

A energia vital que move os artistas urbanos nunca esteve nos museus ou coleções privadas: 

ela vem da rua. Com a pandemia, esse diferencial implicou legitimidade absoluta para falar do 

cotidiano de agora. As vias e praças, espaços tão corriqueiros, tornaram-se desertas do dia para a 

noite, e a arte veio não só a ocupar seu vazio chocante. Os criadores se lançam de maneira corajosa 

neste momento aos locais públicos para representar em forma de grafites e murais que a doença 

pode assustar, mas não matará a semente da convivência humana — traço que faz das cidades, 

afinal, um sinônimo de civilização. 



 

ENERGIA VITAL - A enfermeira encara o monstro corona no grafite vindo da Rússia: humor e ironia contra o baixo-

astral Vadim Braidov/TASS/Getty Images 

Mais que tudo, a força dessas intervenções vem de sua mensagem esperançosa. Há humor e 

ironia — como na imagem na fachada de um hospital na Rússia que mostra um coronavírus 

espumando como monstro diante da enfermeira que o encara com serenidade. Há farpas políticas. 

Num mural em Berlim, o presidente americano Donald Trump e o chinês Xi Jinping — que travam 

uma disputa à parte em meio à tragédia do vírus — surgem se beijando de máscara. Mas o que 

impera, sobretudo, é a solidariedade. Um tocante mural australiano traz um profissional de saúde 

carregando o peso do globo. Banksy, inglês de identidade misteriosa que é o artista de rua mais 

famoso da atualidade, fez um singelo trabalho que exibe um menino brincando com uma enfermeira 

convertida em super-heroína. A obra é feita em homenagem aos profissionais — e também como 

um incentivo para eles no meio da guerra: ocupa o corredor de um hospital de Londres. 



 

IRMÃO SIAMESES - O beijo de Xi Jinping e Donald Trump: farpas políticas John MACDOUGALL/AFP 

Banksy produziu, ainda, uma insolente colagem que coloca ratinhos dentro de seu banheiro 

na quarentena, com a inscrição: “Minha esposa odeia quando eu trabalho em casa”. A pílula de sua 

suposta intimidade expõe um fato que só realça os feitos dos artistas na crise: como bilhões de 

mortais, eles estão trancados em sua residência. “A grande maioria não está pintando na rua. Quem 

se arrisca tem de trabalhar muito protegido”, diz Eduardo Kobra, paulistano que tem murais 

impressionantes espalhados pelo planeta. Ele criou no refúgio de seu estúdio, em São Paulo, o painel 

Coexistence, que apresenta crianças de cinco religiões com máscara. A obra mede 3,5 metros por 

6,5 metros e só deve se tornar um mural urbano quando a poeira baixar. Mas, por outras vias, 

também leva consolo ao mundo atingido pelo vírus. A disputa por versões em serigrafia do painel 

suscitou um concurso que arrecadou 400 000 reais para moradores de rua da maior metrópole do 

país. “É um momento de ter calma, fé e esperança”, prega Kobra. Que as cores da vida prevaleçam. 

 

MATEMÁTICA 

PROFESSORAS: EDNEIA RONQUI FERRARI, SIMONE PROCÓPIO E ÁLVARO SPERDUTTO 

 
Este caderno é para leitura e conhecimento não terá atividade avaliativa para realizarem porque 

vocês precisam terminar os cadernos 7 e 8 e postarem nos grupos de whats app até dia 23/06/2020. 

 



SAIBA MAIS 

VOCÊ SABIA QUE.... 

Para além da pandemia, estatística e probabilidades têm infinitos usos cotidianos, dos mais 

simples - como entender a probabilidade de chuva em um dia qualquer - aos mais complexos, como 

identificar padrões de infecções em hospitais para adotar medidas de prevenção. 

Mostramos a seguir uma forma de uso da estatística para organização de dados de uma 

pesquisa feita pela nossa escola. 

Essa pesquisa foi enviada como tarefa avaliativa para a atividade de Matemática no Caderno 

de Atividades nº07, semana 27/05 a 02/06 aos estudantes que temos contato via whatsapp. 

Atualmente temos o contato de 136 alunos: 

TARDE 
EJA I – 13 alunos 
5ª A – 15 alunos 
6ª A – 11 alunos 
7ª A – 11 alunos 
8ª A – 16 alunos 

 
66 alunos 

NOITE 
API – 7 alunos 
5ªB – 13 alunos 
6ªB  – 14 alunos 
7ª B – 16 alunos 
8ª B – 20 alunos 

 
70 alunos 

 

Nosso objetivo foi propor uma atividade online e verificar o perfil do nosso estudante que 

conseguiria realizá-la com automonia. Apenas 43 estudantes realizaram a tarefa. Ou seja, um pouco 

mais de 30% dos nossos alunos que temos contato. 

Segue a tabulação das informações coletadas onde a participação de vocês foi muito 

importante para chegarmos a estes resultados:  

 



 

 

 



 

 

 



 

 

Com base nas informações acima você pode tirar uma série de conclusões: 

- Quais turmas que mais conseguem realizar atividades com o uso da tecnologia? 

- Quais turmas tem mais dificuldades com atividades que envolvam tecnologia 

- Boa parte dos alunos estão conseguindo fazer a tarefa?  

 

Perceberam a importância das pesquisas e tabulação em gráfico das informações? Neles 

contem muita matemática, leitura e interpretação de textos! 

 

 

 

 


