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CARO(A) ALUNO(A),

Você está recebendo conjuntos de atividades ligadas às Áreas de Conhecimento (Mate-
mática, Linguagens, Ciências Humanas e Ciências da Natureza). 

Essas atividades são uma pequena parcela do vasto campo de saberes ao qual estamos 
inseridos e pretendem proporcionar algumas experiências ligadas a habilidades que envolvem 
as práticas sociais que nos rodeiam.

Lembre-se de que é importante acompanhar as explicações de seus professores, trocar 
ideias, fazer perguntas, fazer anotações, não guardar dúvidas, ajudar e pedir ajuda aos colegas, 
organizar-se para fazer as atividades e manter-se sempre em dia com os estudos. 

Isso significa que é necessário interagir, ler, observar, escutar, analisar, comparar, experi-
mentar, refletir, calcular, tomar decisões. Essas e outras ações fazem parte de nosso cotidiano. 

Um longo caminho já foi percorrido e esse material é mais uma ferramenta para auxiliá-lo 
em sua jornada.

Bons Estudos!

Coordenadoria Pedagógica
Secretaria da Educação do Estado de São Paulo
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SISTEMA NERVOSO

Após conhecermos diferentes níveis hierárquicos de organização que compõem o corpo dos 
seres vivos, vamos continuar os estudos compreendendo um pouco melhor como funciona nosso 
corpo. Estudamos que o organismo humano pode ser definido como um conjunto de sistemas, 
que estão interligados para o funcionamento como um todo. Para compreendermos a complexi-
dade dos sistemas que compõem o ser humano, vamos começar com o sistema nervoso. 

O que você sabe sobre o sistema nervoso? (Pense a respeito e registre as ideias e conhe-
cimentos que tem sobre esse sistema).

SISTEMA NERVOSO: COMPOSIÇÃO E FUNCIONAMENTO GERAL

Reúna-se com seu grupo e localize em livros didáticos, atlas ou outra fonte, conforme 
orientação do(a) professor(a), as informações para responder às seguintes questões:

1 Quais elementos compõem o Sistema Nervoso? 

2 Quais as funções desempenhadas pelo Sistema Nervoso Central? 

3 Quais as funções desempenhadas pelo Sistema Nervoso Periférico?
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Aproveite sua pesquisa e desenhe ou cole as imagens encontradas sobre o sistema 
nervoso no seu caderno, para seu registro. Assim, quando estiver com dúvidas, 
poderá recorrer a essas anotações.

4  Observe o esquema a seguir e leia o texto logo abaixo:

Comunicação entre os neurônios

Receptor

Neurotransmissor

Neurônio

Neurônio

Representação esquemática do processo de comunicação entre neurônios.

Neurotransmissores são substâncias químicas produzidas pelos neurônios (as cé-
lulas nervosas), com a função de biossinalização. Por meio delas, são transmitidas 
informações de uma célula a outra. Podem também estimular a continuidade de 
um impulso ou efetuar a reação final no órgão ou músculo alvo. São exemplos de 
neurotransmissores: adrenalina, serotonina, noradrenalina, endorfina, dopamina, 
acetilcolina.

Sob a orientação do(a) professor(a), faça uma pesquisa e indique as principais reações rela-
cionadas a cada um dos neurotransmissores citados e registre em seu caderno. Organize numa 
tabela, conforme exemplo demonstrado a seguir:

Neurotransmissor Promove

Adrenalina
relacionado à excitação, sendo liberado como um mecanismo 
de defesa do corpo em diversas situações que envolvem medo, 
estresse, perigo ou fortes emoções.

5.  Desafio: a partir dessas informações e considerando o exemplo da ação da adrenalina, 
dialogue com seu grupo e explique qual a relação entre a comunicação que ocorre entre 
os neurônios (chamadas sinapses) e as reações do corpo e nossos comportamentos.  
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Registre suas ideias no espaço abaixo e participe ativamente da roda de diálogo promovi-
da pelo(a) professor(a). 

Legal saber...

Nosso cérebro possui bilhões de neurônios e, graças a esse sistema de comunica-
ção, podemos nos movimentar, pensar, aprender, sentir os sabores e cheiros, correr, 
assustar-se etc. 

SISTEMA NERVOSO E COORDENAÇÃO DAS AÇÕES MOTORAS

Agora, propomos uma forma alternativa para aprender mais sobre o funcionamento do 
nosso corpo. Você irá participar de uma dinâmica, adaptada a partir de uma brincadeira deno-
minada “Morto-vivo”1, conforme descrito no quadro abaixo. Mas, para que a proposta dê certo, 
é preciso que você siga as orientações do(a) professor(a).

Como brincar?

O(A) professor(a) será o(a) líder e ficará à frente do grupo para dar as instruções que 
devem ser obedecidas pelo(a)s jogadore(a)s voluntário(a)s.

Quando disser: “morto!”, todo(a)s ficarão agachados(as). Quando disser: “vivo”, 
todo(a)s ficarão em pé. Os(As) que não conseguirem atender aos comandos rapida-
mente, serão eliminados(as), um(a) a um(a), até sobrar o(a) último(a) que será o(a) 
líder na próxima rodada, se houver.

O grau de dificuldade pode variar conforme a velocidade dos comandos e a sequên-
cia das ordens que pode variar, podendo confundir os(as) jogadores(as), exigindo 
mais atenção.

Após a realização da dinâmica, dialogue com a turma e registre as principais ideias que 
podem responder as seguintes questões:

1 Adaptado de: Pesquisa: Brincadeiras. FEUSP.  Disponível em:  https://grupomortovivo.wixsite.com/mortoouvivo/
escolha. Acesso em: 08 março 2019.
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1 O que acontece com o nosso corpo ao brincarmos de Morto-vivo? Como podemos explicar? 

2 Considerando seus conhecimentos prévios e o que pôde observar por meio da brincadei-
ra, indique quais partes, estruturas e órgãos do nosso corpo estão envolvidos para respon-
dermos aos comandos. Registre no espaço abaixo.

VAMOS PENSAR COM A AJUDA DA CIÊNCIA?

A proposta agora é aprofundar os conhecimentos e, para tanto, você deve pesquisar em 
livros didáticos e/ou atlas de anatomia humana, ou até mesmo em sites indicados pelo(a) 
professor(a) sobre como funciona a interação entre os sistemas nervoso, muscular e esquelético. 
Registre as informações encontradas de acordo com os itens a seguir:

1 Diante do que você observou na dinâmica do “morto-vivo”, descreva qual a participação 
do sistema nervoso em relação às ações motoras desenvolvidas pelo nosso corpo.

2 Descreva o que são as articulações e onde elas estão localizadas no nosso corpo.
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3 Qual a função dos ligamentos? E das articulações? Descreva.

4 Demonstre que compreendeu o processo e complete o esquema abaixo de acordo com os 

conhecimentos desenvolvidos até aqui.

Fonte: https://pixabay.com/pt/ Fonte: https://www.freepik.com

Fonte: https://pixabay.com/pt/ Imagem cedida por: Maria Solange P. Maragon

5 O envio de impulsos pelo sistema nervoso, a contração muscular e a articulação dos ossos 

permitem os movimentos. Que outros movimentos no corpo dos participantes, além do aga-

char e do levantar, foram ativados durante a dinâmica “morto-vivo”? Faça essa discussão 

com seus colegas e seu(sua) professor(a) e anote as conclusões em seu caderno pessoal.
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ARTICULAÇÃO ENTRE SISTEMAS NOS VERTEBRADOS

Observe atentamente as imagens apresentadas a seguir e construa uma legenda, descre-
vendo qual a ação desenvolvida por cada vertebrado representado. 

Fonte: https://pixabay.com/pt/

Fonte: https://pixabay.com/pt/

Fonte: freeimage
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Considerando os registros feitos, responda:

1.  Quais sistemas estão envolvidos para permitir a realização das ações observadas? São os 
mesmos sistemas para a garça, o cachorro e o ser humano?

2.  Podemos afirmar que todos os vertebrados precisam da interação entre seus sistemas 
nervoso e musculoesquelético para realizar os movimentos observados? Justifique.

3.  Faça uma pesquisa e apresente outras ações realizadas por diferentes vertebrados*, 
indicando pelo menos 01 exemplo de réptil e 01 de anfíbio.

Afinal, o que são vertebrados?

Os vertebrados são animais que possuem como características a presença do crânio 
e da coluna vertebral, formada por vértebras (ósseas ou cartilaginosas) e em seu 
interior a medula espinhal. Se constituem também de músculos e esqueletos que 
ajudam na realização dos diversos movimentos do corpo.

(Elaborado especialmente para o São Paulo Faz Escola 2019).

* Que utilizem o sistema nervoso e musculoesquelético.
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SISTEMA SENSORIAL

Você já percebeu que, para realizar suas atividades diárias, as partes que compõem o seu 
corpo funcionam de forma integrada? As diferentes ações que o corpo pode desempenhar, 
muitas vezes ocorrem devido aos estímulos ambientais. 

Analise as imagens e descreva quais as reações que elas provocam.

Fonte: https://pixabay.com/tr/photos/ Fonte: https://www.flickr.com/photos/

Como perceber ou sentir quais ingredientes uma pessoa preparou para a sua alimentação? 

Como percebemos a passagem de uma ambulância? 

Considerando as observações e registros feitos a partir da análise das imagens, responda:

Você sabe o que é um estímulo ambiental? Dê exemplos. 

Como podemos perceber os estímulos ambientais? E como reagimos a esses estímulos? 
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EXPERIMENTANDO E INVESTIGANDO − ÓRGÃOS SENSORIAIS

Para que você possa ampliar seus conhecimentos sobre o assunto, participe do experimen-
to proposto a seguir, conforme orientações do(a) professor(a). A atividade se chama “Testando 
os sentidos” e tem como finalidade identificar os órgãos responsáveis pela percepção de dife-
rentes estímulos ambientais. 

Testando os sentidos

Objetivo: 
Identificar os sentidos a partir dos estímulos recebidos pelos materiais utilizados.

Materiais necessários:
Algodão, gelo, álcool, areia, sal ou açúcar, entre outros materiais que possam enriquecer a 
atividade investigativa sobre os sentidos.

Desenvolvimento:
Para que a atividade aconteça, é preciso que você colabore trazendo os materiais solicitados 
e atendendo às orientações dadas pelo (a) professor(a).

1  Após o experimento, desenhe ou descreva no espaço abaixo o material e o estímulo pro-
vocado, sensação percebida e/ou qual sentido e parte(s) do corpo estão envolvidas.

2 Descreva a(s) sensação(es) e reações relatadas pelo(a) colega que participou da atividade 
prática com você.
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3 Compartilhe as anotações com a sua dupla. Considerando os registros, respondam:

a)  Quais partes do nosso corpo conseguem identificar os sabores? E os cheiros? E os sons?  
E como podemos enxergar tudo ao nosso redor?

b)  Que outras situações cotidianas (ou estímulos) poderão desencadear reações ao nosso 
organismo? Exemplifique.

4 Você deve ter percebido que existem órgãos responsáveis em realizar a conexão entre o 
ambiente e o organismo. Esses órgãos são chamados de órgãos dos sentidos. Com orien-
tação do(a) professor(a) faça uma pesquisa nos livros didáticos e/ou sites de referência para 
responder às seguintes questões:

a) Quais são os órgãos dos sentidos? Que funções desempenham esses órgãos? 

b) Qual o sistema responsável em identificar, interpretar e responder a todos os nossos sentidos?
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5  Depois de realizar suas observações e registros, tente completar os espaços corresponden-
tes aos órgãos dos sentidos. Se necessário, consulte o livro de Ciências.

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

Fonte:http://www.freepik.com

Você sabia...?

Que os olhos das pessoas cegas são os dedos das mãos, os ouvidos e até objetos, 
como a bengala ou outros seres, como o cão guia? Para realizar hábitos diários, 
como atravessar a rua, tomar banho ou comer, os nascidos cegos precisam passar 
por uma reabilitação. Hoje, com a ajuda da tecnologia, os cegos podem ampliar 
suas possibilidades de acesso e interação com o meio, com o uso do celular, pois há 
aplicativos com recursos de acessibilidade.

SISTEMATIZANDO OS CONHECIMENTOS

Considerando os estudos realizados até o momento, leia com atenção as afirmações apre-
sentadas e identifique como Verdadeira (V) ou Falsa (F). Justifique sua resposta, descrevendo 
por que considera a afirmativa verdadeira ou por que foi considerada falsa:

1 (  ) Os sistemas do corpo humano funcionam separadamente, sem nenhuma articulação 
entre eles. 

2 (  )  O sistema nervoso é o responsável em receber as mensagens, interpretá-las e enviar 
a resposta adequada para a região do corpo em que está ocorrendo a situação. 

a.c.

d.

b. e.
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3 (  ) Todos os movimentos que realizamos ao participarmos da atividade “morto-vivo”  
aconteceram graças à integração dos sistemas muscular e esquelético com o sistema ner-
voso do nosso corpo. 

4 (  ) Os sistemas sensoriais não dependem da ação do sistema nervoso para permitir nos-
sa percepção do mundo ao redor, ou seja, sentir os cheiros, ouvir etc. 

5 (  ) As interações entre os sistemas nervoso e musculoesquelético só acontecem nos se-
res humanos; nos demais vertebrados, é tudo diferente. 

OLHO HUMANO X VISÃO X LENTES

Neste momento, vamos estudar outras situações de interação entre sistemas do nosso 
corpo para conhecer a interação do sistema muscular e nervoso que, a partir de um estímulo 
externo, possibilitam-nos ter a visão. A visão é um dos cinco sentidos que os seres humanos 
possuem para aprimorar a percepção do mundo à sua volta.

Vamos refletir e conversar sobre a Visão?

Leia atentamente as perguntas a seguir e reflita.

Você já se perguntou quais os fatores ou condição que nos possibilita ter a visão? 

Qual o mecanismo de funcionamento responsável pela nossa visão?

Como enxergamos as coisas ao nosso redor?

Por que algumas pessoas precisam usar óculos? 

Por que usamos óculos escuros em dia de muito sol?

Você se considera possuidor(a) de boa visão?

Responda a essas questões em seu caderno pessoal e depois participe da roda de conver-
sa organizada pelo(a) professor(a). 
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Anote, no espaço abaixo, suas considerações após a roda de conversa. Registre o que já 
sabe e o que precisa estudar e investigar.

CONHECENDO O OLHO HUMANO

Para você entender como o olho humano funciona, com a ajuda do(a) professor(a), realize 
uma pesquisa sobre as partes do Olho Humano e suas respectivas funções. Para tanto, utilize os 
livros didáticos de sua escola, ou a internet. Em seguida, complete os quadros em branco com 
os nomes das partes externas e internas do olho e descreva sua função nas linhas abaixo, utili-
zando as informações obtidas durante a pesquisa.

Fonte: (elaborado especialmente para o São Paulo Faz Escola)

Esclera: 

Coroide: 

Retina: 

Córnea: 

Iris: 

Pupila: 

Cristalino: 

Músculos Ciliares: 
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COMO SE FORMAM AS IMAGENS
A luz é um elemento essencial para obtermos a visão, ou seja, para a formação das imagens 

em nosso cérebro.

Vamos conhecer agora como se formam as imagens. Siga as instruções do(a) professor(a) 
para realizar dois experimentos em grupo, conforme segue.

1) O experimento da Refração: 

Vocês irão precisar dos seguintes materiais: um prato fundo, um copo transparente, uma moe-
da, um lápis e água. Com a instrução de seu(sua) professor(a), observe o que acontece com os obje-
tos (lápis e a moeda) quando colocados nos respectivos recipientes (copo e prato fundo) com e sem 
água. É importante anotar a distância onde se encontra cada observador em relação aos objetos. 
Registre suas conclusões e observe se as imagens da moeda e do lápis sofrem alterações e o porquê. 

No quadro abaixo, faça um esquema, por meio de desenho, da reprodução do experimento:

Conclusões: 

2) Experimento da Câmara Escura:

Vocês irão precisar de uma caixa de papelão ou uma lata média e seguir as instruções do(a) 
professor(a). Há vários tipos de Câmara escura, construída com caixa de papelão, com papel 
cartão ou com latas, vocês irão decidir com o(a) professor(a) o melhor procedimento. Após cons-
truída a sua câmara escura, observe o que ocorre com a imagem refletida no fundo da caixa. 

No quadro abaixo, faça um esquema por meio de desenho, demonstrando o processo de 
realização do experimento e registre suas conclusões.

Conclusões: 
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SISTEMATIZANDO OS CONHECIMENTOS

Com base nos experimentos realizados, vamos conhecer o funcionamento desses procedi-
mentos do olho no nosso corpo humano. Seu(Sua) professor(a) irá conduzir as explicações ge-
rais, e a partir daí complete os quadros a seguir e responda às seguintes perguntas:

A
A

Fonte: imagem elaborada especialmente para o São Paulo Faz Escola. 

1  Por quais partes do corpo humano passa a luz refletida no objeto? Quais são as partes do 
olho que reagem ou são responsáveis por controlar a entrada de Luz?

2  No experimento da Câmara escura, a imagem era invertida dentro da caixa, porque não 
enxergamos a imagem invertida? Que partes do corpo são responsáveis por essa ação?

3  No experimento da refração, o líquido era a água, porém no olho o funcionamento é mais 
complexo. Quais são as partes do olho responsáveis pelo controle da refração e nutrição 
do olho? Comente sobre a função delas e onde se encontram.

4  Quais são os sistemas do corpo humano que fazem parte da formação da visão?
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A SAÚDE DOS OLHOS: POR QUE ALGUMAS  
PESSOAS TÊM DIFICULDADE DE ENXERGAR?

Convidamos  você a observar as imagens abaixo e responder às perguntas:  

Fonte: Imagem elaborada especialmente para o São Paulo Faz Escola.

1  Você é capaz de perceber diferença nas imagens? O que fazer e como proceder quando 
ocorrem dificuldades de distinguir imagens?

2.  Observe a imagem. 

Fonte: Imagem elaborada especialmente para o São Paulo Faz Escola.

Você conhece o painel de Letras representado na figura? Qual é a função dos óculos com lentes 
de grau?  
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3.  Devemos tomar muito cuidado na hora de comprar óculos e lentes. Somente um médico 
oftalmologista está habilitado a detectar o grau de que precisamos e receitar o que estiver 
mais adequado para correção da deficiência. Você já se consultou com um Oftalmologista?

A FORMAÇÃO DAS IMAGENS E OS MEIOS QUE AS ALTERAM 

Para você entender as alterações ou os problemas da visão o(a) professor(a) irá orientar o 
desenvolvimento de uma pesquisa, sobre o porquê algumas pessoas não possuem nitidez na 
formação de imagens, quais as possíveis formas de correção e o que são e para que servem as 
lentes convexas e côncavas.

Agora, vamos conhecer os diferentes tipos de lentes e como é formada a imagem quando 
a luz  atinge um objeto e reflete sobre diferentes tipos de lentes.

Tipos de Lentes:

Após seus estudos e pesquisa, observe as lentes abaixo e identifique o nome dos dois 
grandes grupos (1 e 2) de lentes e indique possíveis usos.

Lente
bicôncava

Lente
plano-côncava

Lente
convexo-côncava

Lente
bicônvexa

Lente
plano-cônvexa

Lente
côncavo-cônvexa

Eixo F
F

1. 2.

Grupo 1 (usos): 

                 

Grupo 2 (usos): 
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TIPOS DE DOENÇAS COMUNS DE ALTERAÇÃO DE VISÃO

Consulte livros didáticos, sites de referências em saúde e/ou vídeos para obter informa-
ções sobre as principais doenças da visão. Após a pesquisa, observe as imagens a seguir e 
responda às questões propostas.

Observação: a Letra “A, invertida” marcada nas figuras dos olhos, representa o 
local onde a imagem é formada no olho. Dependendo do local de onde a imagem 
é formada, a pessoa terá ou não uma alteração em sua visão.

Indique se a figura representa: “Olho de uma pessoa com Visão Normal”, “Olho de uma 
pessoa com Miopia” ou um “Olho de uma pessoa com Hipermetropia”.

ÍRIS

CÓRNEA

PUPILA

CRISTALINO HUMOR VÍTREO

NERVO ÓPTICO

RETINA

A
A

Fonte: imagem elaborada especialmente para o São Paulo Faz Escola

ÍRIS
CÓRNEA

PUPILA

CRISTALINO HUMOR VÍTREO

NERVO ÓPTICO

RETINA

A
A

Fonte: imagem elaborada especialmente para o São Paulo Faz Escola

ÍRIS

CÓRNEA

PUPILA

CRISTALINO HUMOR VÍTREO

NERVO ÓPTICO

RETINA

A
A

Fonte: imagem elaborada especialmente para o São Paulo Faz Escola
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2.  Baseado em sua pesquisa e na observação das imagens, comente sobre as características 
da visão de cada uma das pessoas com alterações na visão, indicando também as caracte-
rísticas do formato do Olho Humano para cada tipo de problema.

SISTEMATIZANDO OS CONHECIMENTOS:
No quadro abaixo, complete com uso de poucas palavras, os campos em branco, indican-

do nas colunas correspondentes de cada tipo de Olho, o local onde se forma a imagem refletida 
pela Luz no olho, as características do tipo de dificuldade ou não de enxergar uma imagem e o 
nome do tipo de lentes de correção.

Local de Projeção da 
Imagem

Como enxerga Tipo de lente 
corretiva

Olho Normal

Olho com 
Miopia

Olho com 
Hipermetropia

Olho com 
Astigmatismo

Olho com 
Presbiopia

Atividade para pesquisar: 

De acordo com a orientação do(a) professor(a), seu grupo irá pesquisar o item a ou o b:

a) O dia a dia de uma pessoa com baixa visão e/ou sem visão: indique quais os 
principais obstáculos e problemas sociais que enfrentam para poder participar e/ou 
acessar os ambientes que o mundo oferece e descreva como podemos colaborar 
ou auxiliar pessoas com essas dificuldades. 

b) Indicar fatores do meio ambiente ou hábitos pessoais que podem prejudicar ou 
alterar uma boa visão, e exercícios e comportamentos que podem garantir a saúde 
de nossos olhos.
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INFLUÊNCIA DAS SUBSTÂNCIAS  
PSICOATIVAS NO SISTEMA NERVOSO

Já sabemos que o Sistema Nervoso é responsável por conduzir informações para propor-
cionar ações e reações no nosso corpo e, assim, possibilitar  movimentos e reações aos estímu-
los externos.  Mas será que existem substâncias que podem afetar e até mesmo alterar o funcio-
namento de nosso cérebro a ponto de alterar nossa percepção?

Vocês já pararam para pensar como o nosso corpo pode ser afetado pelo consumo 
de diferentes substâncias?

1. Para ajudá-lo(a) a pensar no assunto, observe as imagens apresentadas a seguir e res-
ponda às questões propostas:

Fonte: imagem elaborada especialmente  
para o São Paulo Faz Escola

O café deixa a pessoa mais sonolenta ou mais desperta?

Que substância do café provoca alterações na pessoa? Como 
isso ocorre?

Fonte: imagem elaborada especialmente  
para o São Paulo Faz Escola

Qual(is) o(s) motivo(s) que leva(m) uma pessoa a tomar medica-
mentos?

Como agem os medicamentos? Quando devemos tomar um 
remédio?
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Fonte: https://pixabay.com/pt/photos/cerveja- 
meia-cerveja-copo-bebendo-801670

Quais são as possíveis alterações que uma pessoa sofre ao in-
gerir álcool? Se aumentar a quantidade, intensificam-se os 
efeitos?

Como o álcool age no organismo? Ele afeta o sistema nervoso? 

Fonte:https://www.pexels.com/eses/foto/1304527/

Quais os motivos possíveis das escolhas para uma pessoa fu-
mar? Quais as advertências legais existentes sobre os diferen-
tes tipos de fumo?

Quais substâncias presentes no cigarro provocam alteração no 
sistema nervoso? 

3 A partir da análise das imagens e do diálogo orientado(a) pelo(a) professor(a), indique se as 
frases abaixo são verdadeiras ou falsas, justificando cada uma delas:

a.  (  ) todas as pessoas das imagens estão fazendo uso de algum tipo de droga.

b.  (  ) somente as imagens 3 e 4 mostram pessoas consumindo drogas.
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c.  (   ) somente a imagem 1 não mostra a ingestão de uma substância que pode ser conside-
rada droga, pois o café é um alimento.

4 Mas afinal, o que são drogas? Cite exemplos.

5 Você já reparou que existem estabelecimentos comerciais denominados “drogarias”?  
Quais são os principais produtos que podemos encontrar nesses locais?

6 Considerando as questões anteriores, você já fez uso, ou conhece alguém que já usou al-
gum tipo de “droga”? Dê exemplos.

7  Sabemos que as substâncias psicoativas ou “drogas” alteram o funcionamento do nosso 
corpo, mas você já parou para pensar “como” isso acontece? 

AS DROGAS
Para compreendermos melhor essa questão, é preciso considerar que existem diferentes 

tipos de drogas, segundo o tipo de alteração que causa no organismo. Com a orientação de 
seu(sua) professor(a), faça uma pesquisa sobre a ação dessas drogas no cérebro e organize as 
informações preenchendo o quadro a seguir:
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Tipos de Droga Ação no Cérebro Exemplos

a) depressoras

b) estimulantes

c) perturbadoras

As drogas mencionadas acima também podem ser classificadas em:

Tipo Definição Exemplos

a) lícitas

b) ilícitas

Leia o texto abaixo para ampliar seus conhecimentos.

Drogas, também chamadas de substâncias psicoativas ou psicotrópicas, são substâncias 
que agem no Sistema Nervoso Central (SNC) alterando a função cerebral, podendo modificar 
uma ou mais funções de um organismo vivo, causando diferentes impactos sobre a consciên-
cia, o humor, as sensações, o pensamento e, consequentemente, o comportamento. Todos os 
tipos de drogas, relacionados à forma de uso (inaladas, injetadas ou ingeridas) são absorvidas 
pelo organismo, caem na corrente sanguínea, chegando ao cérebro pela circulação, onde co-
meçam a entrar em ação e a desencadear seus efeitos característicos.

Existem substâncias, como certos alimentos comuns no nosso dia a dia, que também 
podem provocar alterações, mesmo que sutis, no funcionamento do nosso corpo e, por isso 
também são consideradas drogas. Alguns exemplos são o café, certos tipos de chá, chocolate, 
além de remédios diversos. O que o café, alguns chás e o chocolate têm em comum?

Estes alimentos possuem, em sua composição, uma substância chamada cafeína. E o 
consumo da cafeína pode ser tanto benéfico quanto maléfico. Inúmeros estudos comprovam 
que a cafeína tem a capacidade de intensificar o estado de alerta e de atenção prolongada. 
Tomar um cafezinho pode, inclusive, provocar uma sensação de bem-estar. Mas seu consumo 
em excesso pode levar a efeitos indesejáveis, tais como problemas digestivos, sensação de 
ansiedade, alterações do sono, entre outros.

Elaborado especialmente para o São Paulo Faz Escola.
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Atividade em grupo: tendo como base o texto acima e pesquisas complementares, 
explique:

1 Como as drogas agem no Sistema Nervoso Central? 

2 Vocês alteraram a visão que tinham sobre drogas? Comentem, utilizando os conhecimen-
tos adquiridos.

3 Pensando nos efeitos benéficos e maléficos da cafeína, por exemplo, podemos pensar um 
pouco mais sobre a questão dos medicamentos: que cuidados temos de ter ao usarmos 
certos medicamentos? Quais “os perigos (ou os riscos) da automedicação”?

4 Com os registros das pesquisas em mãos, participe de um debate sobre o tema com a sua 
turma, de acordo com as orientações do(a) professor(a). Em seguida, registre uma dica que 
você daria para garoto(a)s da sua idade sobre o consumo e/ou abuso de substâncias psico-
ativas, tomando como base os conhecimentos adquiridos. 

Desafio: Junte-se com seu grupo e, a partir das orientações do(a) professor(a), promova 
uma campanha de prevenção ao uso indevido de drogas na sua escola. Elaborem um produto 
educomunicativo para contribuir com a campanha.



GEOGRAFIA 33

GEOGRAFIA
TEMA 1: SOLOS E PROBLEMAS SOCIOAMBIENTAIS

1  Para iniciar as atividades relacionadas ao estudo dos solos (Pedologia), é importante reto-
mar os conhecimentos adquiridos durante o 2º bimestre sobre as esferas terrestres: atmos-
fera, biosfera, criosfera e hidrosfera e as suas relações com a litosfera. Em seguida, acesse 
os vídeo produzido pelo IBGE Explica – Pedologia, disponível em: https://www.youtube.
com/watch?v=fjfI6YOifBc Acesso em: 11 Mar. de 2019 para compreender a Pedologia, 
como ramo da ciência do solo, que trata de estudos relacionados com a identificação, a 
formação, a classificação e o mapeamento dos solos. Após essa etapa propomos a obser-
vação da imagem e a leitura da afirmação: 

Solo - material mineral e/ou orgânico inconso-
lidado na superfície da terra que serve como 
meio natural para o crescimento e desenvolvi-
mento de plantas terrestres. 

Fonte: IBGE – Manual Técnico de Pedologia (2ª edi-
ção/2007). Disponível em: https://biblioteca.ibge.gov.
br/visualizacao/livros/liv37318.pdf Acesso em: 11 Mar. de 
2019

Imagem 1: Solo. Fonte: Pixabay.
Disponível em: https://pixabay.com/images/id-2735924/ 
Acesso em: 11 Mar. de 2019.

Agora, com apoio do(a) professor(a) e do livro didático disponível na escola e/ou consulta 
em diferentes sites da internet, responda às questões a seguir: 

a)  Defina o que é solo para você.

b)  Qual a importância do solo?
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c)  Quais as funções do solo? 

d)  Cite quais os principais impactos provocados por causas naturais ou por atividades antró-
picas que podem afetar a qualidade e conservação dos solos?

2  Em síntese, o solo é uma fina camada que recobre a superfície de nosso planeta e a sua for-
mação depende de um conjunto de fatores: tempo, rocha matriz, clima, relevo e organismos 
vivos. Para conhecer um pouco mais sobre o processo de formação do solo, propomos uma 
atividade prática que envolve a produção da maquete demonstrativa da formação dos solos, 
baseada no vídeo “Formação do Solo na Escola UFPR”, disponível em: https://www.youtube.
com/watch?v=6e52KBEJNb8 Acesso em: 11 de Mar. 2019. Com o apoio do(a) professor(a), 
participe com o(a)s colegas da atividade a ser desenvolvida em sala de aula, e em seguida, 
registre as ideias principais sobre a experiência e os resultados apresentados. 

3 Com base na representação esquemática do perfil do solo, identifique os principais hori-
zontes, ou seja, as diferentes camadas que constituem o solo que são reconhecidas por 
letras maiúsculas - O, A, B, C e R e os caracterize no espaço disponível.

Horizonte O

Horizonte A

Horizonte B

Horizonte C

Horizonte R

Representação esquemática do perfil do solo. Elaborado especialmente para o São Paulo Faz Escola.
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4  Para identificar os diferentes tipos de solo, é necessário aprofundar o estudo sobre o perfil 
do solo de uma determinada região e reconhecer as principais características morfológi-
cas, tais como: cor, textura, estrutura, consistência e espessura. Sendo assim, propomos 
que pesquise as definições para essas características em livros didáticos disponíveis na 
escola, em diferentes sites da internet e/ou por meio de observações no entorno da sua 
casa e/ou escola. Em seguida, registre no espaço disponível os resultados da pesquisa. 

5  Leia a afirmação: “O solo é um sistema aberto entre os diversos geoecossistemas do 
nosso Planeta, que está constantemente sob ação de fluxos de matéria e energia. Essa 
condição o torna um sistema dinâmico, ou seja, o solo evolui, se desenvolve e se forma de 
maneira contínua no ambiente em que está inserido”. Fonte: Embrapa. Disponível em: ht-
tps://www.embrapa.br/solos/sibcs/formacao-do-solo Acesso em: 11 de Mar. 2019. Com 
apoio do(a) professor(a), construa um glossário a partir dos conceitos indicados e outras 
palavras que você julgar importantes para compreender o estudo do solo.

a)  solo é sistema aberto 

b)  geoecossistemas

c)  fluxos de matéria e energia

d)  erosão 

e)  intemperismo
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6 Utilize o espaço reservado para registro das 
percepções e resultados do experimento “Ero-
são do solo e a relação com a vegetação” de-
senvolvido com o apoio do(a) professor(a) e em 
grupo com o(a)s colegas da turma.

Imagem 1: Experimento do laboratório de Hidrologia 
Florestal Eng. Agr. Walter Emerich, localizado no Par-
que Estadual Serra do Mar – Núcleo Cunha.

Foto: Alexandre Cursino Borges Júnior (2018)

7 Analise as imagens 1 e 2 e o Mapa Pedológico do Estado de São Paulo. 

Imagem 1: Ourinhos – SP.  
Foto: Rosenei A. R. Libório (2019).

Imagem 2: Piracicaba – SP.  
Foto: Andréia C. B. Cardoso (2018).
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Mapa 2: Mapa Pedológico do Estado de São Paulo: revisado e ampliado (ilustração). Fonte: Mapa Pedológico do 
Estado de São Paulo: Revisado e Ampliado. Disponível em: http://iflorestal.sp.gov.br/files/2017/11/Livro_Solos1.pdf 
Acesso em 11 de Mar. de 2019

a)  Identifique os principais tipos de solos no Estado de São Paulo e registre-os no espaço 
disponível. Para apoiar o desenvolvimento da atividade, recomendamos que utilize os  
livros didáticos e o Atlas Geográfico disponíveis na escola. 

b)  Pesquise em livros, jornais e/ou revistas os principais tipos de solo no seu município/região. 
Em seguida, aponte quais os tipos de usos, as culturas e os tipos de plantios, os impactos 
socioambientais e o que têm sido feito pelo poder público, empresas e pela sociedade 
civil para a conservação do solo. 

Afloramento Rochoso
Argissolos Amarelos
Argissolos Vermelho-Amarelos
Argissolos Vermelhos
Cambissolos Húmicos
Cambissolos Hípicos
Chernossolos Argilúvicos
Espodossolos Humilúvicos
Gleissolos Háplicos
Gleissolos Melânicos
Gleissolos Sálicos
Gleissolos Tiomórficos
Latossolos Amarelos
Latossolos Brancos

Latossolos Vermelho-Amarelos
Latossolos Vermelhos
Luvissolos Háplicos
Neossolos Flúvicos
Neossolos Litólicos
Neossolo Quartzarênico
Neossolo Vermelhos
Organossolo Háplico
Organossolo Tiomórfico
Planossolo Háplico
Plintossolos Pétricos
Rios, represas e lagoas
Área Urbana

Subordem de solos do Estado de São Paulo
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8  Dentre os múltiplos usos da água, podemos destacar o uso na agricultura. Para aprofundar 
os conhecimentos sobre a relação solo – água – produção de alimentos, recomendamos a 
leitura do texto e observação das imagens 1 e 2. 

A prática da irrigação no mundo ocorre desde as antigas civilizações, notadamente nas 
que se desenvolveram em regiões secas como no Egito e na Mesopotâmia. Em regiões de 
características físico-climáticas mais favoráveis, a agricultura tendeu a se desenvolver inicial-
mente em regiões onde a quantidade e a distribuição espacial e temporal das chuvas são ca-
pazes de suprir a necessidade das culturas, de forma que a irrigação passou a emergir em 
períodos mais recentes. 

Esse é o caso do Brasil, onde a irrigação teve início na década de 1900 para a produção 
de arroz no Rio Grande do Sul. A expressiva intensificação da atividade em outras regiões do 
país ocorreu a partir das décadas de 1970 e 1980. Com crescimento forte e persistente, novos 
polos surgiram nas últimas décadas. Diversos fatores contribuem para a necessidade de irriga-
ção. Em regiões afetadas pela escassez contínua de água, como no Semiárido brasileiro, a irri-
gação é fundamental, ou seja, uma parte importante da agricultura só se viabiliza mediante a 
aplicação artificial de água. 

Em regiões afetadas por escassez em períodos específicos do ano, como na região cen-
tral do País (entre maio e setembro), diversas culturas viabilizam-se apenas com a aplicação 
suplementar de água nesses meses, embora a produção possa ser realizada normalmente no 
período chuvoso. Embora o crescimento da atividade resulte, em geral, em aumento do uso 
da água, diversos benefícios podem ser observados, tais como o aumento da produtividade, a 
redução de custos unitários, a atenuação de riscos climáticos/meteorológicos e a otimização 
de insumos e equipamentos. 

A irrigação também é fundamental para o aumento e a estabilidade da oferta de alimen-
tos e consequente aumento da segurança alimentar e nutricional da população brasileira. To-
mate, arroz, pimentão, cebola, batata, alho, frutas e verduras são exemplos de alimentos pro-
duzidos sob alto percentual de irrigação. 

Fonte: Atlas Irrigação Uso da Água na Agricultura Irrigada (2017). Disponível em: http://arquivos.ana.gov.br/
imprensa/publicacoes/AtlasIrrigacao-UsodaAguanaAgriculturaIrrigada.pdf Acesso em: 11 de Mar. 2019

Imagem 1: Exemplo de irrigação. Fonte: Pixabay.  
Disponível em: https://pixabay.com/images/id-588941/ 
Acesso em: 11 de Mar. 2019

Imagem 2: O ciclo hidrológico e a agricultura irrigada. 
Fonte: SENIR/Ministério da Integração Nacional. Dispo-
nível em: http://arquivos.ana.gov.br/imprensa/publicaco-
es/AtlasIrrigacao-UsodaAguanaAgriculturaIrrigada.pdf.  
Acesso em: 11 de Mar. de 2019.



GEOGRAFIA 39

Com base nas informações extraídas do texto e nas imagens 1 e 2, escreva um texto sobre 
a relação solo – água – produção de alimentos de acordo com o contexto do seu município, 
região e/ou Estado de São Paulo. No espaço disponível, registre as principais ideias e no cader-
no ou folha avulsa finalize a sua produção textual. 

9  Observe a imagem 1, reflita e leia o texto abaixo. Em seguida, responda às questões 
propostas. 

Imagem 1: Parque Indígena do Xingu, Mato Gros-
so – Fonte: Prevfogo/Ibama. Disponível em: https://
www.flickr.com/photos/ibamagov/28855664654/in/
album-72157695142162290/Acesso em: 08 Mar. 2019

Com a chegada do período da seca, a vege-
tação fica mais vulnerável às queimadas. Além do 
Ibama, os cidadãos também podem acionar os ór-
gãos ambientais do estado ou município, como o 
Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar e Civil e a 
Defesa Civil municipal, sobretudo para focos em 
áreas urbanas. Segundo dados do Instituto Nacio-
nal de Pesquisas Espaciais (Inpe), já foram registra-
dos 32,3 mil focos de incêndios florestais neste 
ano. O órgão aponta que o desmatamento feito 
por queimadas para criar pastagens é uma das 
principais causas de focos que saem do controle. 
Dados do Centro Nacional de Prevenção e Com-
bate aos Incêndios Florestais (Prevfogo) indicam 
que 90% dos incêndios são provocados pela ação 
humana. Além de causar danos à fauna e a flora, 
reduzindo os nutrientes do solo, esses incêndios 
também prejudicam a população, que fica sujeita 
a problemas respiratórios pela poluição do ar. 
Quando ocorrem próximo a rodovias, diminuem a 
visibilidade dos motoristas, aumentando as chan-
ces de acidentes. 

Fonte: Governo do Brasil, com informações do Ministério da 
Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações,  Inpe e ICM-
Bio,  Ibama. Disponível em: http://www.brasil.gov.br/noticias/
meio-ambiente/2018/08/linha-verde-do-ibama-recebe-denun-
cias-de-queimadas  Acesso em 08 Mar. 2019.
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a)  A partir da análise da imagem 1 e do texto, mencione quais as principais causas e conse-
quências ocasionadas pelas queimadas. 

b) Com relação ao seu município e/ou região você já observou se há ocorrência de queima-
das? Se sim, aponte quais os prejuízos para o meio ambiente e para a população rural e 
urbana?  Que ações podem ser adotadas para prevenir as queimadas? 

c) Quais órgãos ambientais podem ser acionados?

TEMA 2: BACIAS HIDROGRÁFICAS 

1 Para iniciar as atividades sobre a formação da rede hidrográfica do Estado de São Paulo, do 
Brasil e do mundo, propomos a realização de um “Brainstorming” ou “Tempestade de ideias”, 
que proporcionará um momento de troca de conhecimentos sobre o tema água. Em seguida, 
com o apoio do(a) professor(a) você terá a oportunidade de expor as suas experiências em uma 
roda de diálogo no que diz respeito às suas práticas de consumo e o abastecimento de água 
no seu bairro, comunidade e/ou município. É importante lembrar que o(a) professor(a) mediará 
esses momentos e você registrará no caderno as suas principais percepções sobre a atividade.

Para que serve a água? De onde vem a água utilizada na sua escola? De onde vem a 
água que a sua família utiliza (rio, lago, poço ou cisterna)? Onde a água é armazenada em 
sua casa? Existem problemas frequentes de falta de água em sua casa? Em caso afirmativo: 
o que faz sua família nos momentos em que há falta de água? O que acontece na sua rua 
quando chove? O que acontece na sua comunidade com as águas servidas (água do tan-
que, banho, das pias da cozinha e do banheiro) e o esgoto (da privada)? São coletadas? 
Quem é responsável pela coleta? Recebem algum tipo de tratamento? São jogadas onde 
(diretamente nas ruas, nos rios ou no mar)? Quais são as consequências disso? 

Elaborado especialmente para o São Paulo Faz Escola.

Após esse diálogo, e a troca de informações, mediadas pelo seu (sua) professor(a), respon-
da às seguintes questões.



GEOGRAFIA 41

a)  Qual o nome da nascente, córrego, riacho e/ou rio mais próximo da sua escola e/ou casa? 
Qual é a distância da nascente, córrego, riacho e/ou rio da sua escola e/ou casa?

b)  Com apoio do livro didático disponível na escola e/ou por meio de uma pesquisa em dife-
rentes sites da internet, indique os nomes dos principais rios brasileiros. Em seguida, indi-
que os nomes dos principais rios do Estado de São Paulo.

2 No Estado de São Paulo, a cidade de São Paulo apresenta uma extensa rede hidrográfica, 
inclusive com diversos riachos, córregos e rios “invisíveis”. Observe a imagem 1, leia o tex-
to, e em seguida, responda às questões propostas.

Imagem 1: Cidade de São Paulo. Foto: Ana Paula 
Hirama. Fonte: Wikimedia Commons. 
Disponível em: https://upload.wikimedia.org/wikipe-
dia/commons/e/ed/Marginal_tiet%C3%AA.jpg.  
Acesso em: 12 Fev. 2019.

Nem é preciso fechar os olhos para ver o rio passar. É da janela do meu quarto que consigo 
contemplar tanta beleza. A mata, sua brisa suave, seu cheirinho de mato, os sons dos pássaros e ci-
garras me fazem entender o quanto sou grato a essa natureza. O mergulho nos dias de calor, faz re-
frescar o corpo e a alma, pelas límpidas águas desse rio que tanto adoramos. A pesca é garantida, e 
mata a nossa fome, e para alguns, é pura diversão. Eita! Rio de várias faces. Nasce tão perto de São 
Paulo, sofre muito com tanta poluição e vem desaguar brilhantemente aqui no rio “Paranazão”

Elaborado especialmente para o São Paulo Faz Escola.

a)  Qual rio é retratado na imagem 1 e no texto? 
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b)  Quais são as suas características ao longo do seu curso no Estado de São Paulo?

c)  Quais são as ações humanas (antrópicas) apresentadas na imagem 1 e no texto? Como 
essas ações contribuem para modificar o espaço? 

4  Leitura e reflexão. “Todos os 645 municípios do Estado de São Paulo estão localizados em 
bacias hidrográficas”. Para você, o que é uma bacia hidrográfica? A nascente, riacho, cór-
rego e/ou rio do seu município faz parte de qual bacia hidrográfica?

5 Para responder às questões, analise a ilustração 1 que apresenta um modelo digital de terreno.

a)  Faça uma descrição considerando a legenda, cores e linhas. 

b)  Direcione sua análise para a área delimitada com contorno vermelho. O que ela represen-
ta? Como podemos caracterizar essa área?
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c)  Aponte os principais elementos formadores de uma bacia hidrográfica.

d)  Com apoio de um Atlas Geográfico disponível na escola e a mediação do seu (sua) professor(a), 
faça a leitura e análise dos mapas do Brasil (Físico) e Brasil (Regiões Hidrográficas). Em segui-
da, escreva abaixo as suas conclusões quanto à relação do relevo com os cursos dos rios.

Modelo digital de terreno. Elaborado especialmente para São Paulo Faz Escola.
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Mapa 1 - Regiões Hidrográficas do Brasil. Elaborado especialmente para São Paulo Faz Escola. 

6  Com apoio de um Atlas Geográfico disponível na escola e/ou pesquisa na internet, respon-
da às questões a seguir:

a) No mapa Regiões Hidrográficas do Brasil, identifique e localize as principais Bacias Hidro-
gráficas do Brasil. 

b) Elabore a legenda com os nomes e cores correspondentes.

c) Mencione em qual bacia hidrográfica está localizado o município da sua escola.

d) Destaque, com um contorno, a maior bacia hidrográfica do Brasil.
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7 Com base no mapa 1 Mapa das Bacias/Regiões Hidrográficas do Estado de São Paulo e 
com o apoio de um Atlas Geográfico disponível na escola e/ou pesquisa em diferentes si-
tes da internet, responda às questões a seguir.

a)  Quais as principais bacias hidrográficas do Estado de São Paulo?

b)  O que é uma UGRHI?

c)  Quais sub-bacias pertencem aos rios Paraná, Tietê, Paranapanema e Rio Grande?

d)  O município da escola está inserido em qual bacia hidrográfica e UGRHI?

Mapa 1: Mapa das Bacias/Regiões Hidrográficas do Estado de São Paulo. Plano Estadual de Recursos Hídricos do 
Estado de São Paulo PERH 2012-2015. Disponível em: http://www.sigrh.sp.gov.br  Acesso em: 27 Fev. 2019. 

Bacia do Rio Tietê
UGRH 05 - Piracicaba, Capivari e Jundiaí
UGRH 06 - Alto Tietê
UGRH 10 - Sorocaba e Médio Tietê
UGRH 13 - Tietê - Batalha
UGRH 16 - Serra da Mantiqueira
UGRH 19 - Baixo Tietê
Região Hidrográfica Aguapeí/Peixe
UGRH 20 - Aguapeí
UGRH 21 - Peixe
Região Hidrográfica do Vertente Paulista do Rio Paranapanema
UGRH 14 - Alto Paranapanema
UGRH 17 - Médio Paranapanema
UGRH 22 - Pontal do Paranapanema
Região Hidrográfica da Vertente Litorânea
UGRH 03 - Litoral Norte
UGRH 07 - Baixada Santista
UGRH 11 - Ribeira de Iguape e Litoral Sul

Regiões Hidrográficas da Vertente Paulista do Rio Grande
UGRH 01 - Serra da Mantiqueira
UGRH 04 - Pardo
UGRH 08 - Sapucaí Mirim/Grande
UGRH 09 - Mogi-Guaçu
UGRH 12 - Baixo Pardo/Grande
UGRH 15 - Turvo/Grande
Região Hidrográfica de São José dos Dourados
UGRH 18 - São José dos Dourados
Bacia do Rio Paraíba do Sul
UGRH 02 - Paraíba do Sul

Mapa das Bacias/Regiões Hidrográficas  
do Estado de São Paulo
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8 “As características físicas e geográficas do Brasil foram determinantes para a implanta-
ção de um parque gerador de energia elétrica de base predominantemente hidráulica. 
Hoje o Brasil dispõe de um dos maiores parques hidrelétricos do mundo, respondendo 
por quase 90% do total de energia elétrica gerada internamente. Sabemos que o consu-
mo por setor de energia no Brasil, no ano de 2017 foi de 25,5% no residencial, 37,7% no 
industrial, 17,1% no comercial, 5,5%, no agropecuário, 5,6 no energético e 8,6%, em ou-
tros setores.” Elaborado especialmente para o São Paulo Faz Escola. Fonte: Ministério de 
Minas e Energia- 2018 - Balanço Energético Nacional. Disponível em: http://www.mme.
gov.br. Acesso em: 27 de Fev. de 2019.

Utilizando os dados fornecidos no texto, sobre o consumo de energia, construa um gráfico de 
colunas, com o auxílio do seu (sua) professor(a), para em seguida responder às questões propostas:

a)  Considerando a leitura do gráfico que você construiu, qual é o setor que mais gasta ener-
gia? Pesquise em livros didáticos e/ou diferentes sites da internet os motivos desse eleva-
do gasto e registre as suas conclusões.

b)  Para enfrentar o aumento da demanda no futuro de energia, precisamos encarar o seu uso 
sob a ótica do consumo sustentável. Isso significa eliminar desperdícios e buscar fontes 
alternativas mais eficientes e seguras, de acordo com a realidade das diferentes socieda-
des. Sendo assim, escreva três ações efetivas para reduzir o consumo de energia na sua 
residência e na escola.

c)  Diante do que já foi apresentado e pesquisado sobre bacias hidrográficas e geração de 
energia, o(a) professor(a) irá orientar a turma sobre a formação de grupos sobre a elabora-
ção de um produto educomunicativo, a partir das ações apresentadas na questão anterior 
com relação à redução do consumo de energia no dia a dia. Registre as ideias principais no 
espaço disponível.
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TEMA 3: DESASTRES SOCIOAMBIENTAIS

1) Analise a imagem 1 a seguir. 

Imagem 1: Mariana, Minas Gerais. Fonte: Ibama. 
Disponível em: https://www.flickr.com /photos/ibamagov/29666873896/

Acesso em: 12 Mar. 2019

a) Identifique os potenciais desastres socioambientais que a área urbana está sujeita.

b)  O que você sabe sobre o desastre socioambiental de Mariana em Minas Gerais?

c)  Quais ações poderiam ser realizadas para minimizar os problemas ambientais, econômi-
cos, culturais, entre outros?

2  As atividades a seguir devem ser realizadas em duplas. Leia a afirmação: “É no território 
definido como bacia hidrográfica que se desenvolvem as atividades humanas, e onde ocor-
rem os impactos socioambientais”. 
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Analise as imagens 1 e 2 e responda às questões propostas.

Imagem 1: Brumadinho, Minas Gerais. Fonte: IBAMA.  
Disponível em: https://www.flickr.com/photos/ibamagov/albums/72157678612078788

Acesso em: 26 de Fev. de 2019.

 Imagem 2: Queimada, Floresta Nacional do Jamanxim. Fonte: IBAMA. 
Disponível em https://www.flickr.com/photos/ibamagov/38139942854/in/album-72157683870581553/ 

Acesso em: 26 de Fev. de 2019.
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a) Planifique as imagens 1, 2 e 3, em 3 planos, observe e descreva as suas características.

1º plano: 

2º plano: 

3º plano: 

b)  Destaque a intencionalidade das imagens 1, 2 e 3.

c) Identifique, nas imagens 1 e 2, os tipos de desastres socioambientais.

d)  Comente as consequências desses desastres, para o meio ambiente e para a população.

e)  Em duplas, sugerimos uma atividade a ser realizada no caderno e/ou folha avulsa.

Imagine que vocês são moradores da cidade de Brumadinho – Minas Gerais, e que, diante dos 
fatos ocorridos em 25 de janeiro de 2019, sentiram a necessidade de escrever uma carta ende-
reçada àqueles que são responsáveis pela mineradora, Ministério do Meio Ambiente, Governo 
do Estado, Secretaria de Meio Ambiente de Brumadinho entre outros. As cartas terão como foco 
a argumentação dos fatos observados antes e após o desastre socioambiental e a atuação dos 
agentes envolvidos no apoio à população afetada e propostas de recuperação da área. Com a 
mediação do(a) professor(a), as cartas deverão ser postadas nas redes sociais da escola. Reco-
mendamos que seja criada uma hashtag # para identificar a ação da escola, como por exemplo, 
#RRDnaEscolaSP. Registre as ideias principais no espaço disponível. 
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TEMA 4: DINÂMICA CLIMÁTICA
Um fenômeno natural não é um evento criado pelo ser humano, são eventos que ocorrem 

na natureza por causas naturais. Já os fenômenos provocados, pela ação humana, estão relacio-
nados diretamente à exploração do espaço como na agricultura, pecuária, mineração entre ou-
tras atividades. A partir das notícias, que você acompanha nas mídias, dos conhecimentos que 
você possui e das orientações dadas pelo(a) professor(a), sobre os fenômenos naturais e os fe-
nômenos provocados pela ação humana, realize a atividade abaixo ligando cada quadro/defini-
ção à sua imagem correspondente.

NEVASCA

TSUNAMI

DESMATAMENTO

DEGRADAÇÃO
DO AMBIENTE 

FLUVIAL URBANA

AQUECIMENTO
GLOBAL

FURACÃO

Imagem 1. Fonte: Wikimedia Commons (Autor 
Wilson Dias/Agência Brasil). Disponível em: http://
commons.wikimedia.org/wiki/File:MadeiraDesmata
mentoWilsonDiasAgenciaBrasil.jpg Acesso em: 12 
Mar. 2019.

Imagem 4. Fonte: Pixabay. Disponível em: 
https://pixabay.com/pt/photos/usina-
-tubula%C3%A7%C3%A3o-fuma%C3%A7a-nuvens-
-c%C3%A9u-1892407/  Acesso em: 12 Mar. 2019.

Imagem 2. Fonte: Wikimedia Commons (Jona-
than McIntosh). Disponível em: https://commons.
wikimedia.org/wiki/File:Jakarta_slumhome_2.
jpg?uselang=pt-br Acesso em: 12 Mar. 2019.

Imagem 5. Fonte: Pixabay. Disponível em: https://
pixabay.com/pt/photos/furac%C3%A3o-terra-
-sat%C3%A9lite-rastreamento-92968/ Acesso em: 
12 Mar. 2019.

Imagem 6. Fonte: Pixabay. Disponível em: https://
pixabay.com/pt/photos/tsunami-correnteza-67499/ 
Acesso em: 12 Mar. 2019.

Imagem 3. Foto: Elizete Buranello Perez. (2014). 
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2 Para analisar os diferentes fenômenos climáticos, é necessário revisitar os conceitos de 
clima e tempo que foram desenvolvidos nos Anos Iniciais (1º ao 5º ano). Sendo assim, 
propomos uma atividade de revisão, visto que muitas pessoas têm dificuldade para 
diferenciar tempo e clima. Algumas delas acreditam que essas expressões tem o mes-
mo significado. Observe as frases abaixo e preencha as lacunas com (T) para Tempo e 
(C) para Clima.

Frase 1: Ontem choveu muito. (.......) 

Frase 2: Faz muito calor nessa região durante essa época do ano. (.......) 

Frase 3: Nossa! Quanta neve por aqui! (........)

Frase 4: Essa região parece um deserto, quase nunca chove! (......)

3 Para analisar os diferentes fenômenos climáticos e suas consequências à população é ne-
cessário que você aprofunde seus conhecimentos sobre as dinâmicas climáticas, especial-
mente no espaço urbano. Como referência, podemos destacar a relação entre as enchen-
tes e o aumento de temperatura. Partindo da realidade de diferentes cidades, inclusive a 
que você mora, responda às questões a seguir.

a)  Por que nas cidades há ocorrências de enchentes e/ou alagamentos? Comente se isso 
acontece na sua cidade.

b)  Quais consequências dessas enchentes e/ou alagamentos?

c)  O aquecimento global (associado às alterações climáticas) pode ser entendido e caracteri-
zado pelo aumento da temperatura média do sistema climático da Terra. Com auxílio de 
seu livro didático e apoio do(a) professor(a), aponte quais são as possíveis consequências 
desse fenômeno? Você se sente responsável? Se sim, por quê?
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4  Leia o texto e responda as questões A, B e C

Evidências científicas mostram que até meados de 2040 o mundo deverá atingir a marca de 
1,5°C, caso continuemos emitindo gases de efeito estufa como ainda fazemos hoje. As pessoas 
perguntam: mas o que significa para mim essa pequena variação de apenas 1°C? De fato, 1°C, 
ou mesmo 1,5, ou até 3°C podem significar muito pouco se considerarmos nossas preferências 
pessoais. Porém, uma variação na temperatura média mundial de 1,5 °C implica variações de 
temperatura, chuvas e vários eventos climáticos bem mais amplos e intensos do que o significa-
do pessoal de 1,5°C. Infelizmente, o ser humano tem atuado muitas vezes na natureza de forma 
destrutiva. Entre diversos exemplos desse tipo de ação, destaca-se o desmatamento e a queima-
da. Os efeitos climáticos são, sobretudo, o que os climatologistas chamam de eventos extremos, 
ou seja, mudanças no clima local que provocam enchentes, secas, ondas de calor etc. A frequên-
cia desse tipo de evento já vem aumentando em vários lugares do planeta. Em outras palavras, 
teremos um maior número de noites quentes, maior frequência de tempestades, maior probabi-
lidade de ocorrência de eventos mais fortes como furacões e tornados. Tudo isso exacerba os 
riscos relacionados à saúde humana, infraestrutura das cidades, agricultura e muitos outros seto-
res da sociedade. Fonte: Jornal da USP - O que o Brasil ganha com as mudanças climáticas.
Disponível em: https://jornal.usp.br/artigos/o-que-o-brasil-ganha-com-as-mudancas-climaticas/Acesso em: 26 Fev. 2019.

a)  Destaque as ideias principais do texto e assinale os termos que você ainda não conhece e 
dialogue com seus colegas e o(a) professor(a).

b)  Aponte fragmentos do texto que fazem referências aos fenômenos naturais, e aos fenôme-
nos provocados pela ação humana.

c) Diante dos seus conhecimentos, e das notícias veiculadas nos meios de comunicação, quais 
seriam as consequências da variação na temperatura média mundial?
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5) O quadro 1 apresenta alguns tipos de fenômenos climáticos. Com apoio do(a) professor(a) 
e por meio de consulta ao livro didático, Atlas Geográfico disponíveis na escola, e/ou em 
diferentes sites da internet, preencha as colunas B e C.

Coluna A Coluna B Coluna C

Fenômenos 
climáticos

Ação e/ou consequências  
para a população

Questão problema

 
Aquecimento  
global

Preencha as lacunas.

O desmatamento influencia o clima local, 
regional e __________. Afeta o vapor de 
água para a atmosfera, facilita a ocorrência 
de _______________ do solo e coloca es-
pécies animais e ______________ em risco 
de extinção.

O que pode ser feito pelo poder público e 
sociedade civil para minimizar essas conse-
quências?

Efeito  
estufa

Pesquise em livros didáticos as consequ-
ências desse fenômeno e registre as ideias 
principais.

Representar o efeito estufa por meio de um 
desenho. 

El Niño

Grife as palavras desconhecidas e pesqui-
se o seu significado.

É um fenômeno atmosférico oceânico 
causado pelo aquecimento anormal das 
águas do Pacífico nas proximidades da 
costa oeste do Peru e do Equador. Há 
um enfraquecimento dos ventos alísios 
na região e um maior acúmulo de águas 
superficiais mais quentes, que liberam uma 
massa de ar mais aquecida e interferem no 
clima de várias partes do mundo. No Brasil, 
por exemplo, a estiagem do Nordeste 
eleva-se e as chuvas do Centro-Oeste e 
Sudeste são mais intensas.

Elabore uma manchete de jornal com desta-
que para as consequências desse fenôme-
no, especificamente para o Estado de São 
Paulo.
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La Niña

Leia a definição e dialogue com seu (sua) 
colega ao lado sobre esse fenômeno.

É um fenômeno atmosférico oceânico que, 
assim como o El Niño, é cíclico, embora sua 
ocorrência seja menos frequente. Ocorre 
a partir do resfriamento anômalo das 
águas, fazendo com que outras resultantes 
climáticas ocorram, a maioria delas inversa 
aos efeitos do El Niño.

Faça a leitura do mapa abaixo e socialize 
suas ideias com os demais estudantes da 
sua sala.

Fonte: CPTEC – INPE. Disponível em: http://
enos.cptec.inpe.br/ Acesso em: 27 Fev. 2019

 

Chuva 

Ácida

Destaque as palavras-chave para melhor 
entendimento do texto

Trata-se de uma associação entre a água 
da chuva e gases poluentes como o dió-
xido de enxofre e o óxido de nitrogênio, 
produzidos pela queima de fósseis, que 
se transformam em ácido sulfúrico e ácido 
nítrico, respectivamente. Pode causar da-
nos à vegetação, contaminar mananciais e 
solos e provocar corrosão em estruturas, 
edificações e monumentos.

Localize em jornais e/ou revistas imagens 
sobre essas questões e insira neste espaço 
e/ou caderno.

Quadro 1

SAIBA MAIS

Para finalizar as atividades, propomos o aprofundamento da temática com uma pesquisa 
em grupo sobre a Agenda 2030 e os 17 ODS – Objetivo de Desenvolvimento 
Sustentável. Como ponto de partida, recomendamos que busque informações sobre 
os ODS 11 e 13 que tratam respectivamente de tornar as cidades e os assentamentos 
humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis e tomar medidas urgentes para 
combater a mudança climática e seus impactos. Com os resultados da pesquisa, 
sugerimos a elaboração de um painel com imagens e reflexões, que será exposto no 
pátio da escola para apreciação de toda comunidade escolar, como forma de informar 
e sensibilizar sobre a importância de repensar as relações de consumo, com a natureza, 
com a cidade e especialmente com as pessoas. 

O que aprendi...
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HISTÓRIA

(EF06HI12) Associar o conceito de cidadania a dinâmicas de inclusão e exclusão na 
Grécia e Roma antigas.

ATIVIDADE 1

A cidadania é o exercício dos direitos civis, políticos e sociais, que variam de acordo com 
cada nação ou grupo social. O conceito de cidadania teve origem na Grécia Antiga, mas de 
forma diferente daquela que acontece hoje em dia.

a) Você sabe quais são os seus direitos e deveres de cidadão?

b) Como você exerce a cidadania em sua escola e na sua comunidade?
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ATIVIDADE 2 

I Faça uma entrevista com sua família, amigos, conhecidos, parentes ou responsáveis sobre 
cidadania. Questione sobre os temas a seguir e registre as respostas no seu caderno:

a) O que você sabe sobre cidadania?

b) Como é praticada a cidadania no Brasil?

c) Você se considera um cidadão consciente de seus direitos e deveres? Dê exemplos de sua 
participação cidadã.

d) Você já participou ou viu algum protesto ou greve? Em caso afirmativo, qual foi a reivindi-
cação? Quando e onde ocorreu?  

II Após a entrevista, em sala de aula, apresente oralmente as respostas dos entrevistados, no 
que se refere ao que sabem sobre cidadania e como agem para exercê-la. 

III No seu caderno escreva o que você entende por cidadania. Para as apresentações siga a 
orientação de sua professora/professor.

IV Faça uma charge sobre a cidadania e como acontece sua participação consciente. Utilize 
as respostas das entrevistas para elaborar a charge. Use a criatividade!
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ATIVIDADE 3 

Na sua sala de aula tem representante de classe ou líder de turma? Como ele foi escolhido? 
Qual é o seu papel?

ATIVIDADE 4

Agora, a professora/professor irá organizar uma roda de conversa para discutir sobre as 
seguintes questões:

I.  Eleger uma pessoa como líder é importante?

II.  Eleger um líder é um ato de cidadania?

III.  Você conhece outra forma de indicar um líder que não seja pela eleição direta? Explique-a.

Após a roda de conversa, anote no seu caderno a síntese das discussões realizadas.

ATIVIDADE 5

A partir de uma pesquisa (pode ser utilizado o livro didático, internet ou o dicionário) e dos 
estudos realizados na sala de aula, defina, com suas palavras, os significados de Democracia e 
Cidadania.

ATIVIDADE 6 

O termo democracia surgiu em Atenas, na Grécia Antiga, mas nem todas as pessoas 
podiam participar das decisões políticas. Para o filósofo Aristóteles o trabalho braçal não era 
compatível com aqueles que praticavam política, desta forma, apenas os cidadãos podiam 
exercer plenamente a cidadania.
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a) A partir de uma pesquisa sobre o tema (pode ser utilizado o livro didático ou a internet) e do 
que foi estudado em sala de aula, escreva quem era considerado cidadão na Grécia antiga.

b) Por que Aristóteles acreditava que o trabalho braçal não era adequado para aqueles que 
cuidavam da política?

c) A Democracia ateniense influenciou nossa sociedade contemporânea principalmente em 
relação à participação política dos cidadãos. Porém, o conceito de cidadania em Atenas 
difere do que nossa sociedade entende como participação política cidadã. Em Atenas 
eram considerados cidadãos os homens (filhos de atenienses), maiores de 18 anos. Logo, 
mulheres, estrangeiros e escravos não tinham permissão para participar da política, e, tão 
pouco, direitos e deveres iguais aos dos cidadãos atenienses. Após a leitura do texto e com 
base no que você estudou sobre cidadania responda:  Qual era o papel das mulheres na 
Grécia antiga?
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(EF06HI20*) Identificar os legados dos povos da Mesopotâmia e do Mediterrâneo, 
como do Império Persa no Império Alexandrino, e entender a difusão da cultura 
helênica pelo mundo.

ATIVIDADE 1

Os povos da Antiguidade deixaram um grande legado material, cultural, linguístico e inte-
lectual, que ainda se verifica em muitas sociedades hoje em dia. Relacione alguns legados dei-
xados à nossa civilização:

a) Astronomia

b) Matemática

c) Escrita cuneiforme

d) Código de Hamurabi

e) Sistema de controle da 
água

f) Correio

(  ) Foi  o primeiro código de leis que abrangia praticamente 
todos os aspectos da vida babilônica da época.

( ) Foi a principal ciência da Babilônia, que possibilitou a cria-
ção de um calendário com divisão do ano em 12 meses, a 
semana em 7 dias, o dia em 24 horas, a hora em 60 minutos 
e os minutos em 60 segundos.

( ) O processo aritmético das operações: multiplicação, di-
visão, soma e subtração além da raiz quadrada, cúbica  e a 
divisão de uma circunferência em 360 graus foi criado pelos 
sumérios.

( ) Foi a grande contribuição da civilização sumeriana, que 
registrava a vida cotidiana dos povos. 

( ) Foi o primeiro sistema eficiente de mensageiros monta-
dos a cavalo, de uma estação a outra, levando as mensa-
gens na Pérsia Antiga.

(   ) Permitiu aos sumérios modificar a dinâmica da natureza 
com a construção de barragens.

ATIVIDADE 2 

Leia o texto e responda às questões abaixo: 

A civilização helênica foi o resultado da fusão de diversas sociedades, principalmente gre-
ga, persa e egípcia. Alexandre Magno foi comandante militar e disseminador da cultura grega 
para elites das cidades que eram conquistadas pelo seu exército no Oriente; ele estendeu am-
plamente a influência da civilização grega. Os principais traços deste movimento foram a misci-
genação das tradições de vários povos e culturas, com destaque para cultura grega, que era 
apropriada pela elite local dos povos dominados.
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a) Quem foi o Alexandre Magno? Quais foram seus feitos?

b)  O que aconteceu com os povos durante o helenismo?

ATIVIDADE 3

Alexandre Magno, rei da Macedônia, conquistou diversos territórios, e um dos seus feitos 
foi fundar a cidade de _______________ que abrigou uma das ______________ do Egito Antigo. 

As palavras que completam corretamente essas colunas são:

a) (     ) Babilônia e bibliotecas.

b) (     ) Tebas e bibliotecas.

c) (     ) Alexandria e bibliotecas.

d) (     )  Persépolis e bibliotecas.

PARA SABER MAIS: 

A música Alexandre, de Caetano Veloso, é um recurso interessante para analisar 
como o compositor e cantor constrói os versos a partir da história de Alexandre 
Magno. Alexandre. Caetano Veloso. Disponível em: https://www.youtube.com/wat
ch?v=kXsxoNXLUA4&feature=youtu.be  
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(EF06HI13) Conceituar “império” no mundo antigo, com vistas à análise das dife-
rentes formas de equilíbrio e desequilíbrio entre as partes envolvidas. 

ATIVIDADE 1

Você aprendeu que Alexandre Magno ou Alexandre o Grande conquistou territórios e for-
mou um Império que se estendia da Europa até a Ásia. Este império, na Antiguidade, possuía, 
politicamente, grandes extensões territoriais e dominava povos de diferentes culturas. Há outros 
impérios na Antiguidade Clássica como, por exemplo, o Império Romano do Ocidente. Diante 
desta informação, faça uma pesquisa sobre o Império Romano. Você pode utilizar para a pesqui-
sa o livro didático ou a internet.

a)  Após a pesquisa sobre Império Romano, assinale as afirmações corretas:

I.   O Império Romano foi um dos grandes Impérios na Idade Antiga.

II.  Os imperadores governavam somente seus povos e em seu território.

III. Os imperadores na Antiguidade tinham como objetivo expandir seus territórios.

A) (     ) I, II 

B) (     ) I, III 

C)  (     ) II, III

D) (   ) I, II e III

b)  Os Impérios costumavam influenciar politicamente e culturalmente a população dos terri-
tórios conquistados. Com base nos seus estudos, pesquisa sobre os impérios da Antigui-
dade Ocidental e com auxílio da sua professora/professor, faça uma comparação com a 
atualidade e traga exemplos de países que influenciam nosso cotidiano. Descreva como 
são estas interferências e, no caso do Brasil, quais são os países influenciadores.
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(EF06HI14) Identificar e analisar diferentes formas de contato, adaptação ou exclu-
são entre populações em diferentes tempos e espaços.

ATIVIDADE 1 

Leia o texto e responda às seguintes questões:

A migração condiz com a locomoção de uma pessoa ou de parte da população sobre o 
espaço geográfico, pode ser de modo temporário ou permanente e dentro de um mesmo país 
ou não. No mundo atual, a maioria dos migrantes deslocam-se em busca de melhores condições 
de vida.

a)  Você já viu ou conheceu algum migrante no Brasil? O que você sabe sobre eles? Você sabe 
a diferença entre migração interna e externa? Pesquise.

b)  Por que as pessoas deixam seu país de origem?

c)  O que acontece com os migrantes que chegam a outros países?
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PARA SABER MAIS:

Museu da Imigração do Estado de São Paulo.

O museu da imigração contém acervo riquíssimo sobre os imigrantes que chegaram 
no Brasil e se instalaram na hospedaria de imigrantes na cidade de São Paulo. Pre-
serva uma série de memórias que contam sobre a chegada dos imigrantes e o pro-
cesso migratório em nosso país.

Museu da Imigração do Estado de São Paulo. São Paulo S.P. Disponível em: http://
museudaimigracao.org.br/ 

ATIVIDADE 2 

Leia o texto e assinale (V) Verdadeiro, (F) Falso nas afirmações abaixo:

Na passagem do mundo antigo para o mundo medieval ocorreram alguns processos mi-
gratórios, cada um com suas particularidades, caracterizaram o movimento de populações 
conhecidas como “invasões bárbaras” ou “invasões germânicas”. Estas migrações culminaram 
com o fim do Império Romano no Ocidente, formando a sociedade medieval. 

a) (  ) A expressão “bárbaros” era utilizada pelos romanos para denominar os estrangeiros e 
os forasteiros.

b) (  ) Com as invasões, que ocorreram no império romano, desapareceu o latim como língua 
escrita, falada e foi substituída pelos idiomas germânicos.

c) ( ) Os bárbaros impuseram sua maneira de viver e consequentemente subjugaram a cultura 
dos povos dominados.

d) (  ) Os bárbaros viviam numa sociedade primitiva e não conheciam o Estado.

(EF06HI15) Descrever as dinâmicas de circulação de pessoas, produtos e culturas 
no Mediterrâneo e seu significado.
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ATIVIDADE 1

Leia o texto e responda às questões abaixo:

O Mar Mediterrâneo banha o norte do Continente Africano, o sul da Europa e o oeste da 
Ásia e tem um papel importante na história por ser a principal rota marítima de comércio e 
trocas culturais, neste processo também incluía a comercialização de pessoas escravizadas. 

Na Antiguidade, foi usado como percurso comercial e cultural pelos egípcios, gregos, 
romanos,  fenícios e bizantinos. Atualmente, refugiados saem de seus países, principalmente 
na África, em busca de melhor qualidade de vida no continente europeu e navegam pelo Mar 
Mediterrâneo.

a) Por que o Mar Mediterrâneo foi importante para os povos da Idade Antiga? Houve alguma 
mudança cultural neste período? 

b) O Estado de São Paulo possui o maior porto da América Latina, localizado na cidade de 
Santos, litoral sul do Estado. Nos dias atuais, podemos afirmar que a navegação continua 
sendo uma forma importante de transporte de mercadorias e, consequentemente, de tro-
ca cultural? Comente.

PARA SABER MAIS:

Os links relacionados neste campo contêm informações interessantes sobre o mo-
vimento migratório dos refugiados.

Deisy Ventura & Natália Araújo. Infográficos: migração e direitos humanos. Disponí-
vel em: https://sur.conectas.org/wp-content/uploads/2016/09/10-sur-23-portu-
gues-infografico.pdf

Mapa dos refugiados no mundo. O Globo. Disponível em: https://infograficos.oglo-
bo.globo.com/mundo/mapa-dos-refugiados-no-mundo.html
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ARTE
TEMA: LUZ: SUPORTE, FERRAMENTA  

E MATÉRIA PULSANTE NA ARTE

ARTES VISUAIS
A luz é sempre mágica quando não é utilizada apenas para a iluminação comum. Ela 

destaca, valoriza as formas, cria atmosferas.  
O seu oposto é o escuro, são as sombras, o que não se pode ver. 

MOMENTO I 
O professor apresentará algumas imagens de produções artísticas. 

Observe e converse sobre elas.

Figura 1. Albrecht Durer. Autorretrato,1498. 52 x 41 cm. Óleo sobre tela. Domínio Público 2019.



SÃO PAULO FAZ ESCOLA – CADERNO DO ALUNO66

Figura 2. Marilia Marcondes Torres. Pantocrator, 2003. Escultura. Pedra sabão.

Figura 3. Djalma Novaes. A Busca, 1998. Gravura. Água forte e Água tinta.

Figura 4. Vincent van Gogh. Par de Sapatos, 1886. Óleo sobre. Domínio público.
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Figura 5. Claudio Torres. Vitral – Capela da Ressurreição do Cemitério Gethsêmani 9,90 x 2,20m – São Paulo.

 

Figura 6. Madalena Ponce Rodrigues. Vitral na Escadaria, 2019. Fotografia. EE Cardoso de Almeida, Botucatu.
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Após observar e conversar sobre as imagens, registre em seu caderno, as respostas para as 
questões abaixo:

1. Na época de Albrecht Durer não havia luz elétrica. Isso poderia ser a causa de seu modo 
de usar a luz?

2. O espaço, nos trabalhos tridimensionais, também sofre a influência da luz? Por que Ma-
rília Marcondes Torres terá dado o título Pantocrator à sua obra?

3. A luz desenha planos no espaço? 

4. Você já viu um vitral? A luminosidade do vitral modifica o espaço interno? 

5. Por que vitrais são utilizados em igrejas e outras construções? 

6. A luz é linha na obra de Cláudio Torres. Que sensações a obra provoca? 

7. O que você percebe no jogo de claro e escuro, de sombra e luz na obra do artista Djal-
ma Novaes - A Busca? 

8. A luz e a sombra reforçam a expressividade da obra de Vincent van Gogh em Par de 
Sapatos? Quais sensações essa obra transmite?

MOMENTO II
Busque, em revistas, jornais e outros materiais, imagens de retratos, paisagens ou ambien-

tes em que a luz seja tratada de modo expressivo. Procure, também, obras de arte de diversos 
momentos históricos e nas diferentes modalidades artísticas das artes visuais, como o desenho, 
a gravura, a fotografia, o cinema, entre outras, diferentes das que vimos aqui. 

Cole sua pesquisa em papel sulfite para montar um painel, junto com seus colegas, na sala 
de aula, para fazer uma análise do jogo de luz. O professor conversará a respeito. Registrem em 
seu caderno o que ficou da conversa.

MOMENTO III
Observe a obra de Vincent van Gogh: Par de Sapatos 

Agora, observe os sapatos de um colega próximo. Você consegue perceber onde a luz se 
destaca? Existem sombras? Faça um desenho desta observação e pinte, nas áreas onde há som-
bra, de azul marinho; nas áreas onde há pouca sombra, pinte de vermelho; onde há mais luz 
pinte de amarelo.

Sua obra será exposta ao lado do painel da pesquisa anterior. 

Atividade para casa: Escolha um objeto qualquer, coloque-o perto de uma janela e obser-
ve o efeito da luz sobre ele. Em que parte o objeto fica mais claro? Qual a parte mais escura? 
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Note que existe uma área do objeto onde você pode perceber a transição entre o claro e o es-
curo. Faça um desenho do objeto mostrando os efeitos da luz sobre ele, e descreva, em seu 
caderno, o que você percebeu durante a observação. 

Para concluir essa tarefa e registre, em seu caderno, as respostas para as questões abaixo:

No processo de criação em Artes Visuais, qual a importância da luz em uma obra? É possí-
vel criar uma obra sem a luz? Justifique.

O que eu aprendi? Registre, em seu caderno, o que e como você aprendeu.

DANÇA
Você já assistiu a um espetáculo de dança, teatro ou filme em que a luz fez total diferença 

na cena? 

MOMENTO I
Apreciação

Observe atentamente as imagens apresentadas por seu professor, reflita e responda às 
seguintes questões, em seu caderno:

1. O que mais chama sua atenção nas imagens? 

2. Observe nas imagens o foco da luz. Como você imagina que a luz pode influenciar no 
que é mostrado no espetáculo? 

3.  Será que a luz interfere no olhar do espectador, quando ele vê o mesmo dançarino, 
objeto, corpo ou espaço cênico iluminados de formas diferentes?

4.  Qual a diferença entre um iluminador e um eletricista?

MOMENTO II
Pesquisa em grupo

Pesquise individualmente em livros, revistas, jornais, internet, quais as funções de um ilumi-
nador em um espetáculo de dança, e algumas imagens de espetáculos que apareçam a ilumina-
ção como foco. Organize-se em grupo e socialize sua pesquisa, montando um único cartaz com 
todo o material.
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MOMENTO III
Ação Expressiva

Ainda em grupo e utilizando os materiais solicitados (lanternas, diferentes cores de papel 
celofane, pedaços de papelão, pedaços de papel-cartão, tesouras, cartolina, lápis de cor, cor-
dões e fitas adesivas), você realizará duas atividades:

1. Criação de “equipamentos de luz” recortando os papéis-celofanes coloridos para que 
funcionem como filtros (semelhantes aos utilizados profissionalmente à frente dos refle-
tores de luz em teatros). Os pedaços de papelão, também podem ser recortados e 
presos nas lanternas, para permitir o ajuste da direção da luz. 

2. Criação de formas (estrelas, círculos, ou personagens em posições de dança (bailarinos).

Rodrigo Mendes. Lanterna 1 e Lanterna 2. Sem data. Fotografia.

MOMENTO IV
Criação de um espetáculo de luz em movimento

A sala será dividida em quatro grupos:

Grupos 1 e 2: Serão responsáveis pela criação de um pequeno projeto de iluminação, utili-
zando os “equipamentos de luz” criados.

Grupos 3 e 4:  Serão responsáveis por desenvolver um roteiro para a criação de uma pe-
quena cena coreográfica.

Para finalizar, vamos unir o trabalho de todos os grupos, interagindo os efeitos de luz e 
sombra com as cenas coreográficas criadas. Aguarde as orientações de seu professor.

O que eu aprendi? Depois que todos os grupos apresentarem os resultados da experi-
mentação, reflita sobre o que você descobriu e percebeu sobre a luz na dança. Registre, em seu 
caderno, o que e como você aprendeu.
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MÚSICA
O som se comporta de maneiras diferentes, dependendo das dimensões do espaço onde 

é executado. Além disso, o formato da sala, o material de revestimento, os objetos, pessoas e 
tudo mais que estiver em seu interior influenciam nas características do evento sonoro. 

MOMENTO I
Pesquisando o comportamento dos sons - Pesquisa de campo

A sala de aula é diferente quando há alguém dentro dela ou não. A voz parece repercutir 
melhor quando não há ninguém, e isso não se dá somente por causa do ruído produzido por 
eles, mas pela presença de seus corpos, que agem como obstáculos para a propagação do som. 
Por isso, em uma reunião ou sala de aula, pede-se para que a pessoa se levante para que possa 
ser melhor escutada, ou seja, para que a voz não encontre obstáculos corporais e repercuta me-
lhor no espaço. 

Que tal experimentar, então, essas diferenças de comportamento dos sons em sala de aula? 

Você vai receber uma orientação de seu professor para iniciar uma pesquisa de campo 
sobre como a reverberação e a percepção do som são modificadas, por diferentes objetos e 
espaços. Para realizá-la, traga para a sala de aula algum objeto sonoro, como um pandeiro, uma 
caixinha de fósforo vazia, pedaços de madeira, duas colheres, apito, gravador etc. Você também 
poderá utilizar sua voz para realizar esta tarefa. 

Registre todas as suas experiências, em seu caderno, comentando se você percebeu e 
descobriu diferenças entre os espaços:

• Vazios e cheios; 

• Abertos e fechados; 

• Pequenos e grandes, 

• Revestidos ou não. 

Responda às perguntas:

1. Os materiais diversos modificam os sons?

2. Como se comporta o som de acordo com a posição do objeto sonoro (na quina da pa-
rede, no alto, mais próximo ao chão etc.)?

MOMENTO II
Movendo Apreciação - Separando o que a tecnologia uniu

“Stereo”, ou a versão aportuguesada “estéreo”, é uma redução de um sistema chamado 
estereofônico, que, por sua vez, descende do grego stereós (“sólido” no sentido da tridimensio-
nalidade) e phoné (som). Mas o que “sólido” tem a ver com som? O sistema estereofônico per-
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mite que duas informações sonoras diferentes sejam reproduzidas simultânea e sincronicamen-
te, dando-nos a sensação de tridimensionalidade sonora, como se os músicos estivessem em 
nossa sala tocando ao vivo, dando-nos uma sensação de solidez.

Para compreender como se forma essa sensação de tridimensionalidade, você vai ouvir 
uma música que contém somente as informações enviadas para a caixa direita do aparelho de 
som. Depois, ouvirá outra, que contém as informações sonoras da caixa esquerda.

Depois das experiências que seu professor propôs a você e seus colegas, registre e aponte, 
em seu caderno, o que descobriu sobre estereofonia.

1. O que você escutou?

2. Percebeu as diferenças na recepção ou na escuta dos sons? 

3. Percebeu que há alto-falantes mudos nas duas experiências auditivas?

4. Quais instrumentos musicais ouviu com mais clareza na escuta da faixa 1? E na escuta da 
faixa 2? 

5. É possível ouvir bem, nas duas faixas, algum instrumento ou voz?

Haverá outras escutas orientadas pelo seu professor.

Seu professor irá lhe solicitar uma pesquisa virtual, que reforçará sua experiência na per-
cepção dos sons no espaço.

O espaço modificado pelos sons

O som tem várias características. Ele pode ser modificado pelo espaço, mas também pode 
modificar a sensação de espaço em que nos encontramos.

Por meio do som, podemos ir à praia, estar em meio a uma nevasca, viajar de avião sem sair 
do lugar. Como o som é matéria-prima da música, podemos dizer que a música possui os mes-
mos atributos: é modificada pelo espaço (como foi dito anteriormente) e nos lança para outros 
espaços e tempos.

Você já viajou sem sair do lugar? Você pode experimentar essa grande experiência ouvindo 
uma música. 

Para ajudá-lo em sua “viagem sonora”, o professor vai apresentar algumas músicas. 

Depois de ouvi-las, responda às questões, em seu caderno.

Música 1 

1. Quais lugares “visitam” ouvindo essas músicas?

2. Quais países “enxergam”? 

3. Reconhecem esse tipo de sonoridade? 

4. Reconhecem os instrumentos musicais? 

5. Localizam no tempo? 
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6. É uma música atual, ou de muitos anos atrás? 

7. Tem alguma sensação de cheiro, sabor ou temperatura?

8. Reconhecem a Índia? 

9. Reconhecem o Brasil? Por que sim? E por que não?

Música 2

1. Reconhecem os instrumentos musicais? 

2. Localizam no tempo? 

3. É uma música atual, ou de muitos anos atrás? 

4. Tem alguma sensação de cheiro, sabor ou temperatura?

Música 3

1. Quais lugares “visitam” ouvindo essas músicas?

2. Quais países “enxergam”? 

3. Reconhecem esse tipo de sonoridade? 

4. Reconhecem os instrumentos musicais? 

5. Localizam no tempo? 

6. É uma música atual, ou de muitos anos atrás? 

7. Tem alguma sensação de cheiro, sabor ou temperatura?

8. Reconhecem um país em especial? 

9. Reconhecem o Brasil? Por que sim? E por que não?

Agora, seu professor o orientará sobre uma pesquisa que lhe trará uma oportunidade de 
experimentar diferentes formas de viajar, sem sair do lugar, ouvindo música.

Um olhar sobre a luz na música

Quando falamos que uma música é “brilhante”, o que queremos dizer sobre ela? E quando 
falamos que é “sombria”? E se é “clara”? E “escura”?

O andamento pode influenciar nessa sensação: uma música mais rápida pode trazer a sen-
sação de “claridade”, enquanto uma música lenta pode trazer uma sensação de “escuridão”. 
Tudo vai depender do caráter da música.

É necessário apreciar vários tipos de música e tentar perceber quais as sugestões percep-
tivas de “luminosidade”. Seu professor apresentará algumas músicas a você.

O que eu aprendi? Depois dessas experiências sonoras, registre, em seu caderno, o que 
e como você aprendeu sobre a luz na música.
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TEATRO

MOMENTO I
Movendo a apreciação

Você já foi ao teatro? Conheceu um palco com cenários ou viu as fotos de peças de teatro, 
em revistas, livros ou na internet?

1. Luz do abajur para iluminar a cena

Você vai apreciar algumas imagens e um fragmento de uma peça de teatro, que serão 
apresentadas pelo professor, e conversar sobre elas, para responder às perguntas a seguir, em 
seu caderno:

1. Você já parou para pensar sobre a luz no teatro? O que você sabe sobre isso?

2. Você já assistiu a algum espetáculo teatral, que necessitou de iluminação especial porque foi 
realizado à noite ou em ambiente fechado? O que você lembra da luz desse espetáculo?

3. Qualquer espetáculo pode ser iluminado apenas com abajur? Comente.

4. Que sensações a luz de abajur pode provocar em nós, como espectadores?

5. Que atmosfera você imagina que a luz de abajur cria nesse espetáculo? Atmosfera de intimi-
dade, mistério, segredo, aconchego?

2. Luz do abajur para sombrear a cena

Você vai apreciar algumas imagens e um fragmento de uma peça de teatro e conversar 
sobre elas, para responder às perguntas, a seguir, em seu caderno:

1. Você já brincou de fazer formas com as mãos ou com o corpo projetando sombras na parede?

2. Quais formas você sabe fazer? 

3. Que outras formas você cria com as mãos? E com o corpo? Onde você pode experimentar 
fazer essas formas?

4. Você conhece teatro de sombras?

5. Qual a relação entre essa brincadeira e o teatro de sombras?

Para saber mais sobre o teatro de sombras, você vai apreciar algumas imagens e um frag-
mento de uma peça de teatro, que serão apresentadas pelo professor, e conversar sobre elas, 
para responder às perguntas a seguir, em seu caderno:

1. Como você percebe as formas recortadas das silhuetas?

2. As formas são a reprodução fiel do que se quer mostrar?
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3. Por que você imagina que é necessário que essas formas sejam assim? 

4. Para que aconteça o teatro de sombras, é necessário um fundo claro. Olhando novamente 
as imagens, para onde está direcionado o foco de luz para que aconteça a projeção da som-
bra da silhueta?

MOMENTO II
Ação Expressiva - Foco de Luz para clarear as sombras

Você já sabe um pouco mais sobre o teatro de sombras, por isso, seu professor vai propor 
atividades. 

Para concluir este estudo, responda à pergunta: Por que o teatro de sombras é uma forma 
de teatro?

O que eu aprendi? Registre, em seu caderno, o que e como você aprendeu.
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LÍNGUA PORTUGUESA

Desenho de Maria Giovana de Paula Pinto, aluna da 2ª Série do Ensino Médio,  
Escola Estadual Prof.ª Ana Franco da Rocha Brando, Diretoria de Ensino Região de Jaú.

Além disso, as atividades que você desenvolverá o auxiliarão a: 

• desenvolver estratégias de leitura; 

• empregar elementos gramaticais, adequando-os ao uso da língua; 

• localizar informações;

• compreender estruturas textuais;

• sistematizar conteúdos e informações; 

• emitir opiniões;

• produzir textos.
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ATIVIDADE 1

1 –  Você lerá o conto O Soldado e o Diabo. Considerando o título, qual assunto você espera 
encontrar no texto? Comente com os seus colegas e escreva abaixo.

Conto: Narrativa breve que contém elementos como enredo, personagens, espa-
ço, foco narrativo e indicação de tempo.

O Soldado e o Diabo

Alberto Figueiredo Pimentel

Contam que, em outros tempos, há milhares e milhares de anos, quando nada existia do 
que hoje existe, viveu em certa cidade um rico fidalgo, o barão de Macário, tão poderoso e 
opulento, quão orgulhoso e mau.

Uma tarde, achava-se ele no seu escritório, contemplando avaramente a grande fortuna 
que acumulara, roubando aos pobres, às viúvas e aos órfãos, emprestando dinheiro a juros 
elevados, quando, de súbito, se sentiu tocado por um raio de bondade, até então jamais ex-
perimentado pelo seu coração empedernido.

Lembrou-se que já estava velho; e que, com aquela idade, nunca fizera o menor benefício 
a pessoa alguma, sem ter dado jamais uma única esmola sequer. Arrependeu-se, então, do seu 
passado.

Nessa mesma tarde, Augusto, um infeliz sapateiro, seu vizinho, que vivia na maior pobreza, 
carregado de filhos, veio bater à porta, suplicando que lhe emprestasse cem mil-réis, para se ver 
livre de uma penhora, e poder comprar o material que precisava para os trabalhos de sua profissão.

 – Em vez de cem-mil réis, dar-te-ei um conto de réis, Augusto; disse o barão, com a con-
dição, porém, que, se eu morrer primeiro, você irá vigiar meu túmulo, nas três primeiras noites 
depois do meu enterro.

 O sapateiro prometeu, acossado como estava pela necessidade, e o fidalgo deu-lhe o 
conto de réis.

 *** 

Dois meses depois, o barão de Macário morreu; e Augusto, lembrando-se de sua pro-
messa, como era homem de promessa, foi cumpri-la.

Duas noites passou ele em claro, no cemitério da cidade, cheio de medo, mas sem que 
ocorresse novidade alguma.
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Na terceira e última, dirigia-se para ir velar junto no túmulo, quando avistou um soldado 
encostado a um mausoléu.

– Eh! camarada! bradou. Que fazes aí? Não tens medo de estar no cemitério?

– Eu não tenho medo de coisa alguma, respondeu o militar. Vim para aqui, porque não 
tenho onde pousar esta noite.

Puseram-se ambos a conversar, enquanto o sapateiro contava ao soldado por que motivo 
ali se achava.

Passou-se o tempo, sem que eles o sentissem, quando o relógio da torre da igreja bateu 
compassadamente as doze badaladas fúnebres da hora terrível da meia-noite!... 

Então, nesse momento, próximo deles surgiu de súbito, sem que soubessem de onde vinha, 
um homem vestido de vermelho, com os olhos chispando fogo, e cheirando fortemente a enxofre. 

Era o diabo, que lhes ordenou:

 – Retirem-se daqui, rapazes! a alma deste homem, que foi um grande usurário na terra, 
pertence-me, e eu vim buscá-la.

– Senhor vestido de vermelho, disse o soldado, o senhor não é meu superior, nem mesmo 
um oficial. Não posso, pois, obedecer-lhe; e, assim, digo-lhe que se retire daqui, pois aqui che-
gamos primeiro.

O diabo, vendo aquele militar destemido, não quis puxar barulho, e lembrou-se de com-
prá-lo, perguntando-lhe quanto queria para se ir embora.

– Aceito o negócio que me propõe, sr. Satanás. Basta que me dê o dinheiro em ouro, que 
uma das minhas botas puder conter. 

O diabo saiu, e foi pedir emprestado a um judeu seu amigo, que morava naquela mesma 
cidade. 

Enquanto não vinha, o soldado puxando o rifle, cortou a sola do pé direito, e colocou-a 
por cima de um túmulo aberto.

Quando Satanás chegou, vergado ao peso de um saco de ouro, esvaziou-a, peça por 
peça, dentro da bota. O dinheiro caía todo na sepultura.

 – Olé! disse o capataz do Inferno, esta bota parece-me mágica! 

– Vá buscar mais ... mandou o soldado.

Mais de dez sacos foram assim trazidos pelo diabo. As moedas escorregavam pelo cano 
da bota, e iam cair no túmulo, de modo que a bota jamais se enchia. Satanás, desesperado, ia 
trazendo saco por saco. Na ocasião em que carregava o décimo saco, cheio de moedas de 
ouro, eis que amanheceu de repente. O galo cantou; o sol rompeu; e o sino da igreja bateu 
alegremente, chamando para a missa.

Satanás deu um berro e desapareceu...

Estava salva a alma do barão de Macário...

O soldado e o sapateiro Augusto repartiram entre si a grande fortuna que o diabo deixara 
na cova; e foram viver ricos e felizes, empregando uma boa parte do dinheiro em dar esmolas 
aos pobres.

Disponível em: <http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra= 2147>. 
Acesso em: 27 mar. 2019.
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2  Após a leitura do conto “O Soldado e o Diabo”, a hipótese levantada por você, no exer-
cício 1, se confirmou? Comente.

3   No texto, aparecem palavras que, geralmente, não utilizamos no nosso cotidiano. Ao 
realizarmos a leitura, podemos perceber o significado de algumas delas. Complete o 
quadro abaixo:

Palavras em destaque Como você as compreende nas 
frases citadas? 

Registre o significado da 
palavra de acordo com o 
dicionário e compare com 
o que você escreveu ante-
riormente.

[...] em certa cidade um rico 
fidalgo,[...]

[...] contemplando avara-
mente a grande fortuna [...]

[...] até então jamais experi-
mentado pelo seu coração 
empedernido.

[...] para se ver livre de uma 
penhora [...]

[...] acossado como estava 
pela necessidade [...]

[...] com os olhos chispando 
fogo [...]

[...] vergado ao peso de um 
saco de ouro[...]

As moedas escorregavam 
pelo cano [...]



80 SÃO PAULO FAZ ESCOLA – CADERNO DO ALUNO

4 Quais são as personagens do conto?

5   Em quais espaços a narrativa se desenvolve?

6   A história se remete a um tempo atual? Justifique sua resposta. 

7  O foco narrativo do conto “O Soldado e o Diabo” está em 1a ou 3a pessoa? Retire um tre-
cho da história que comprove sua escolha.

8   Com que condição o barão de Macário resolveu dar um conto de réis ao sapateiro Augusto? 

9   O sr. Satanás, ao aproximar-se do soldado, no cemitério, propôs-lhe um negócio. Qual foi 
o negócio proposto? Explique.
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10   Após o militar aceitar o negócio proposto, o que fez Satanás? Por que o capataz do inferno 
dizia que a bota parecia mágica? 

11   O que o soldado fez com a bota na ausência do diabo?

12   Como a história termina? Era algo esperado? Explique. 

Adjetivos são palavras que acompanham os substantivos, atribuindo-lhes caracte-
rísticas, seja uma qualidade, defeito, modo de ser, aspecto ou estado.

13   Ao considerar a explicação sobre adjetivos, encontre, no trecho a seguir, algumas caracte-
rísticas do fidalgo Macário e assinale a alternativa correta:

“Contam que, em outros tempos, há milhares e milhares de anos, quando nada existia do 
que hoje existe, viveu em certa cidade um rico fidalgo, o barão de Macário, tão poderoso 
e opulento, quão orgulhoso e mau”.

A) (   ) tempos – rico - barão

B) (   ) rico – poderoso - fidalgo

C) (   ) rico – poderoso - orgulhoso

D) (   ) barão – fidalgo – mau
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14   Volte ao texto “O Soldado e o Diabo”, localize outros quatro adjetivos e transcreva-os no 
quadro abaixo:

Adjetivos O adjetivo que você transcreveu se  
refere a qual substantivo?

1

2

3

4

Verbos são palavras que exprimem ação, estado ou fenômeno da natureza.

15   Observe o trecho abaixo:

“O galo cantou; o sol rompeu; e o sino da igreja bateu alegremente, chamando para a 
missa”.

As palavras destacadas são verbos e indicam as ações desempenhadas pelos sujeitos das 
frases. 

Sabendo disso, observe o quadro:

Verbo Sujeito que realiza a ação

CANTOU GALO

ROMPEU SOL

BATEU SINO

Nas frases a seguir, sublinhe as ações realizadas.

• “Era o diabo, que lhes ordenou:”

• “[...] você irá vigiar meu túmulo, nas três primeiras noites depois do meu enterro”.

• “O sapateiro prometeu, acossado como estava pela necessidade, e o fidalgo deu-lhe o 
conto de réis”.

• “– Aceito o negócio que me propõe, sr. Satanás”. 

• “Basta que me dê o dinheiro em ouro [...]” 
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Transcreva para a primeira coluna do quadro abaixo os verbos que você grifou. Na segun-
da, indique o sujeito responsável por realizar a ação verbal.

Verbo Sujeito que realiza a ação

1

2

3

4

5

6

7

Tempos verbais é o nome que se dá para indicar o momento em que ação expressa 
pelo verbo acontece. De forma básica, temos os seguintes: pretérito (passado), 
presente e futuro.

16  “Satanás deu um berro e desapareceu [...]”

O trecho destacado acima é composto de dois verbos. Quais são esses verbos? 

Em qual tempo verbal se encontram?

17 Reveja o quadro que você completou no item 15 e diga em que tempo verbal está cada 
ação/verbo anotado. Preencha esse outro quadro abaixo, prestando atenção ao tempo 
dos verbos.
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Transcreva o verbo 
Em qual tempo ele se encontra: Presente, 
Pretérito ou Futuro?  

1

2

3

4

5

6

7

ATIVIDADE 2

1   “Vista da janela” é o título do poema que você lerá. O que esse título faz lembrar? 

2  Leia:

Vista da janela   

Vanessa A. G. Santana

Telhado laranja

Lembranças queridas

Prédios se destacam 

Natureza desaparece

O que vejo?

Não sei

Carros passando?

Pessoas andando?

Pensamentos vagando 

Eu vejo pela janela...
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3   O último verso termina com reticências. Troque ideias com os colegas e justifique por que 
ele foi usado no final do poema.

4   Pense em imagens que você pode ver pela janela. Faça anotações. A partir do seu registro, 
crie uma sequência de imagens para produzir um poema visual.

O poema visual é aquele que se caracteriza pela combinação de palavra e imagem. 
Para saber mais consulte o link:

https://escolaeducacao.com.br/poemas-visuais/. (Acesso em: 12 abr. 2019).

Produza o poema visual no espaço abaixo:
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ATIVIDADE 3

1   Ao ler a crônica abaixo, você perceberá que algumas palavras foram retiradas. Sua tarefa 
será completar os espaços em branco com as sugestões encontradas no quadro, localizado 
após o texto.     

Inquietações                                

Katia Pessoa 

“340 dividido por 9. Essa conta. Por que essa conta?”

O silêncio na sala de aula foi 1_____________ pelo andar pesado da professora. Ana. Ela 
mesma! Mergulhada no cheiro de lavanda.

Aqueles passos se aproximaram de mim e me 2___________ ao terror da humilhação pública:

- Não sabe fazer uma simples continha de dividir? 

Nesse momento, os dedos dela se 3______________ aos fios de meu cabelo e um chacoa-
lhão conduziu minha cabeça para a direita e para a esquerda.

Aquela conta... Por causa dela 4___________________ horror a números. Aqueles dedos... 
sugaram toda a energia dos curtos fios do meu cabelo.

Algumas semanas 5_____________ a passos lentos, lentos... Foi quando, em um dos vaga-
rosos dias, um herói repentino invadiu minha história. 

No pátio do colégio, término de intervalo, como de costume, os professores foram pegar 
suas filas. Uma briga entre meninos mais velhos chamou a atenção de todos. Os adultos de jale-
co foram apartar a discórdia. 

- Ordem, ordem. Todos aos seus lugares!

Conseguiram. A calmaria foi reestabelecida por míseros segundos, cedendo espaço para 
risadas inflamadas que cortaram o silêncio. A peruca alada, que 6 _________ voando por cima 
de nós, 7_____________ a cabeça da professora como se tivesse vida própria.

O incidente provocado pelas mãos corajosas do invasor de enredos alheios também nunca 
deixou minha memória, mas só que agora essa história divide espaço com Ana, seu cheiro de 
lavanda e seu segredo a todos revelados.

1 interrompe interrompeu interrompido

2 conduziram conduz conduziu

3 amarrar amarrou amarraram

4 pegar peguei pegamos
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5 caminharam caminhei caminhou

6 passei passou passaram

7 abandonei abandonaram abandonou

Vocabulário

término – fim, final.

apartar – separar.

discórdia – desavença, desacordo, briga.

inflamadas – entusiasmadas, estimuladas, exaltadas.

alada – com asas. 

2   Leia o texto após completá-lo.

3   Você conhece a palavra “Inquietações?” Converse com seu colega sobre o significado do 
título para o sentido da história. Registre nas linhas abaixo.

4   Volte ao texto e localize os trechos destacados abaixo para responder ao que se pede:

a)  “[...] andar pesado da professora.” O que você entende por andar pesado?

b)  “Mergulhada no cheiro de lavanda”. A quem se refere essa citação e o que isso quer dizer?
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c)  “Algumas semanas caminharam a passos lentos, lentos [...]”. Explique.

d)  “[...] um herói repentino invadiu minha história”. A quem se refere esse herói? E o que sig-
nifica a palavra invadiu na frase?

e)  “[...] seu segredo a todos revelado.” A que segredo se refere a narradora?

5   Leia o trecho:

“- Não sabe fazer uma simples continha de dividir?” O uso do travessão indica a fala de 
uma personagem. De quem é a fala? E qual o tipo de discurso utilizado?

6   Encontre, no texto, outro exemplo em que a fala da personagem é marcada pelo uso do 
travessão.
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7   No trecho “[...] me conduziram ao terror da humilhação pública”, a palavra destacada se refere 

(a) à professora Ana.

(b) ao herói.

(c) à narradora.

(d) aos meninos.

8   Ao final do texto, a professora

(a) vai ao chão.

(b) resolve a continha de dividir.

(c) perde a peruca.

(d) aparta a briga.

9   Na frase “Uma briga entre meninos mais velhos chamou a atenção de todos”, a palavra 
destacada permite entender que

a) (     ) a narradora sabe de que briga está falando.

b) (     ) a briga entre os meninos era prevista.

c) (     ) trata-se de uma briga qualquer.

10 Ao trocar Uma por A teremos: A briga entre meninos mais velhos chamou a atenção de 
todos. Que efeito de sentido provoca a troca das palavras? 

11 − Volte ao texto “Inquietações” para responder às seguintes perguntas.

a)  O que aconteceu?

b)  Quem estava envolvido?
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c)  Onde o fato aconteceu?

d)  Quando aconteceu?

e)  Como aconteceu?

A notícia é um gênero de texto jornalístico que relata um fato e apresenta uma in-
formação sobre um acontecimento novo. Essa informação traz respostas para per-
guntas como: o que aconteceu, quem estava envolvido, em quais circunstâncias 
(onde, quando, como, por que).

12   Imagine o fato ocorrido na crônica “Inquietações” transformando-se em notícia. Para isso, 
utilize as respostas dadas no exercíciso acima e a definição no box.   
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ATIVIDADE 4

1   Escolha um conto para ler. Feita a escolha, preencha o quadro abaixo que o auxiliará no 
decorrer da leitura.

Nome do conto Autor Início da leitura Término da leitura
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2  Anote nesse outro quadro os elementos principais da história lida.

Nome da história

Personagens

Características dos personagens (como são, 
como se comportam, de que gostam, o que 
fazem etc.)

Quem conta a história? (Foco Narrativo)

Quando a história acontece ou  
aconteceu? (Tempo)

O que acontece/aconteceu? Descrever  
algumas ações importantes. (Enredo)

3   O próximo passo é compartilhar com seus colegas a leitura realizada. Use suas anotações 
como referência para contar a história lida numa roda de leitura.

4  Vamos pensar em uma história inventada. Você vai definir os elementos constitutivos de 
uma nova história. Já tendo definido personagem com algumas características, ações, lu-
gar, momento em que essas ações acontecem e narrador, escreva seu próprio texto narra-
tivo. Pense no título após a escrita da história. Atenção à sequência de acontecimentos e 
aos aspectos relevantes apontados no quadro. 
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Nome da história

Personagens

Características dos personagens (como são, 
como se comportam, de que gostam, o que 
fazem etc.)

Quem conta a história? (Foco Narrativo)

Quando a história acontece ou aconteceu? 
(Tempo)

O que acontece/aconteceu? Descrever algu-
mas ações importantes. (Enredo)

5  Utilize as linhas abaixo para escrever a sua história.
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6   Agora, troque o seu texto com um colega. Leia e analise o que foi produzido, segundo os 
critérios abaixo:

Critérios Sim Não

A história tem título?

Os personagens estão de acordo com o quadro?

Os personagens foram caracterizados?

O lugar da história foi marcado?

Você reconhece o tempo da história? 

As ações são apresentadas numa sequência?

A história tem um final?

Há erros na escrita? (ortografia)

Usa letra maiúscula para iniciar nome das personagens e lugares?

Utiliza pontuação adequada? (ponto final, travessão, vírgula etc.)

Divide o texto em parágrafos?
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(EF06LI03) Solicitar esclarecimentos em língua inglesa sobre o que não entendeu e 
o significado de palavras ou expressões desconhecidas.

(EF06LI08) Identificar o assunto de um texto, reconhecendo sua organização textu-
al e palavras cognatas.

(EF06LI10) Conhecer a organização de um dicionário bilíngue (impresso e/ou onli-
ne) para construir repertório lexical.

ACTIVITY 1

1   You can see an excerpt from a dictionary with the definition of the word community. Read it 
carefully and discuss it with your friends about it. What the word community means to you?

COM·MU·NI·TY

1. a group of people living in the same place or having a particular characteristic in 
common. 

2. a feeling of fellowship with others, as a result of sharing common attitudes, interests, and 
goals.

LÍNGUA ESTRANGEIRA 
MODERNA
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2  Scan the text and circle 15 or more cognate words. Write them on 
your notebook: 

THE GENERAL ASSEMBLY proclaims THIS UNIVERSAL DECLA-
RATION OF HUMAN RIGHTS as a common standard of achievement 
for all peoples and all nations, to the end that every individual and every 
organ of society, keeping this Declaration constantly in mind, shall stri-
ve by teaching and education to promote respect for these rights and 
freedoms and by progressive measures, national and international, to 

secure their universal and effective recognition and observance, both among the peoples of Mem-
ber States themselves and among the peoples of territories under their jurisdiction. 

• Article 1: All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are en-
dowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of 
brotherhood.

• Article 6: Everyone has the right to recognition everywhere as a person before the law. 

• Article 7: All are equal before the law and are entitled without any discrimination to 
equal protection of the law. All are entitled to equal protection against any discrimina-
tion in violation of this Declaration and against any incitement to such discrimination.

• Article 19: Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right inclu-
des freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart infor-
mation and ideas through any media and regardless of frontiers.

http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/, acesso em: 24 de abril de 2019.

3   Now, in groups of three, with the help of your teacher, choose an article from the text, dis-
cuss about it and prepare a paper with pictures to present to the class. 

4   How can you relate the articles of the Declaration of Human Rights with the definition of the 
word community?  Discuss it with the whole group. 

(EF06LI02) Coletar informações do grupo, perguntando e respondendo sobre a 
família, os amigos, a escola e a comunidade.

(EF06LI05) Aplicar os conhecimentos da língua inglesa para falar de si e de outras 
pessoas, explicitando informações pessoais e características relacionadas a gostos, 
preferências e rotinas.
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ACTIVITY 2

1   Find and circle the words below:

2   Write and discuss the impressions that these places represent to you:

Home

School

Street
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(EF06LI03) Solicitar esclarecimentos em língua inglesa sobre o que não entendeu e 
o significado de palavras ou expressões desconhecidas.

(EF06LI04) Reconhecer, com o apoio de palavras cognatas e pistas do contexto dis-
cursivo, o assunto e as informações principais em textos orais sobre temas familiares.

(EF06LI09) Localizar informações específicas em texto.

ACTIVITY 3

In pairs

1   Read the text, circle the words you know and underline five words you do not know then use 
your dictionary and write their meanings on your notebook. 

Living in a community means to understand and respect the ones who share that space 
with you.  Love and friendship are intrinsically connected to the day-to-day reality. It requires 
trust and care to form the partnership needed to promote empathy. The protagonism begins 
when the student starts to be autonomous and change his/her environment and community.

2   What does “living in a community” involves? Discuss it with your partner and present it to 
the class. 

3   Unscramble the words from the text related to the sense of community. Write them on your 
notebook. 

a) O-E-V-L f) E-R-C-A

b) U-C-I-N-M-Y-T-O-M g) U-S-T-R-T

c) O-G-S-P-I-A-N-R-O-T-M h) Y-P-E-A-M-H-T

d) N-I-E-H-R-P-I-S-D-F i) R-S-E-T-C-E-P

e) H-P-P-S-I-R-E-T-R-A-N                               j) E-R-H-S-A

(EF06LI05) Aplicar os conhecimentos da língua inglesa para falar de si e de outras 
pessoas, explicitando informações pessoais e características relacionadas a gostos, 
preferências e rotinas.

(EF06LI14) Organizar ideias, selecionando-as em função da estrutura e do objetivo 
do texto.

(EF06LI09) Localizar informações específicas em texto.
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ACTIVITY 4

1   Read the text carefully and answer these questions: 

a) What is the subject matter of the text? 

b) In groups of three, describe your neighborhood. 

c) Dialogue with your classmates: “what is a community?”

My name is Jamil and I’m 15 years old. I live in a community in the city of São Paulo, Bra-
zil. My house has two floors, like most of my neighbors’ houses. It’s not a big house, but it’s 
cozy and good. There is a kitchen, a living room and a bathroom, the three rooms are small. 
There are also two small bedrooms, one of them, I share with my two twin brothers, Jaime and 
Jose, they are 5 years old. 

Text produced by FERREIRA, T. Abreu specially for this material (março, 2019)

2  Now read the text again and complete the table with the required information: 

Questions

Where does Jamil live?

How old is he ?

How old is Jaime and José?
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3   Fill in the blanks with your information: 

“Hello, I’m___________________(name), I am_____(age) years old and I live in_________

(city), São Paulo. In my neighborhood, there are _______________________________________

(places). I like my friends a lot and I also like to___________________(hobbies). 

We_________________(verb) a lot at__________(name of school) and I want to be a/an _______

__________________________(profession) when I grow up.”

(EF06LI12) Interessar-se pelo texto lido, compartilhando suas ideias sobre o que o 
texto informa/comunica.

(EF06LI13) Listar ideias para a produção de textos, levando em conta o tema e o 
assunto. 

(EF06LI14) Organizar ideias, selecionando-as em função da estrutura e do objetivo 
do texto.

(EF06LI21) Reconhecer o uso do imperativo em enunciados de atividades, coman-
dos e instruções.
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ACTIVITY 5

1   Now that you know what a community is, how about creating a set of rules for the class and 
your community as well, with your classmates and with the help of your teacher. 

HERE ARE SOME RULES THAT YOU COULD INCLUDE

• Listen to the teacher / adult.

• Put your hand up if you want to speak / answer.

• Respect each other.

• Respect other people’s property.

• Take care of our/your equipment.

• Bring the right equipment to our/your lessons.

• Use kind words.

• Concentrate.

• Finish our/your work on time.

• Walk slowly in the classroom and school corridors.

• Treat people the way you would like to be treated.

• Be a good friend to everyone.

• Always tell the truth.

• Enjoy our/your learning.

• Show manners at all times.

• Be polite.

• Be on time.

• Keep the classroom tidy.

• Tidy the classroom when we have finished working.

• Do your best

• Line up quietly and smartly.

• Try to make others happy.

• Smile!
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SELF-ASSESSMENT

Dear student, 

It is your time to evaluate what you have learned so far. Write it on the table below:  

I HAVE LEARNED I WANT TO KNOW
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EDUCAÇÃO FÍSICA
“Ser protagonista é também gerenciar a própria aprendizagem”.

 
Neste bimestre iremos aprender:

Unidade Temática: Esportes 
Objeto de Conhecimento: Esporte Técnico 
Combinatório - Ginástica Artística
Unidade Temática: Ginástica 
Objeto de conhecimento: capacidades físicas  

UNIDADE TEMÁTICA: ESPORTE 
Saltar, plantar bananeira, pular corda, equilibrar-se em uma perna só, dar uma cambalhota, 

provavelmente, você já realizou alguns desses movimentos e atividades, em algum momento do 
seu cotidiano. Mas você sabia que esses e outros movimentos também fazem parte da Ginástica 
Artística? Já assistiu a uma competição de Ginástica Artística? Já praticou ou conhece alguém 
que pratica? A partir de agora, vamos conhecer um pouco mais desse esporte que já trouxe 
muitas medalhas e alegrias ao nosso país. 

Fique ligado (a)! Nesta Unidade Temática espera-se que você aprenda:

Identificar e relacionar diferentes movimentos do cotidiano com a GA (ou GR); iden-
tificar e nomear os gestos e os movimentos da GA (ou GR), associando-os aos exer-
cícios e aparelhos obrigatórios; reconhecer a importância de condutas colaborati-
vas na execução dos movimentos da GA (ou GR) e recorrer a elas; identificar as 
próprias estruturas corporais utilizadas na GR; experimentar e fruir esportes de mar-
ca, precisão, invasão e técnicos combinatórios, valorizando o trabalho coletivo e o 
protagonismo; (Saeb) localizar informações explícitas em um texto; (Saeb) identifi-
car a finalidade de textos de diferentes gêneros.
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1ª ATIVIDADE:  
O QUE SABEMOS SOBRE A GINÁSTICA ARTÍSTICA? 

Você realizou, na quadra, diversos movimentos; escreva, no quadro abaixo, os movimentos 
que foram realizados nas brincadeiras e outros que poderiam ter sido vivenciados. 

2ª ATIVIDADE: 
(RE) CONHECENDO MOVIMENTOS E GESTOS DA GINÁSTICA ARTÍSTICA

A Ginástica Artística

A Ginástica Artística é um dos esportes mais populares, famosos e modernos dentre os es-
portes olímpicos. Mais conhecida como Ginástica Olímpica, o esporte apresenta uma combinação 
emocionante de ousadia e graça. Os ginastas executam elementos desafiadores em diferentes 
aparelhos com ênfase em agilidade, habilidade artística, flexibilidade, poder e estilo. No feminino 
são realizados em 4 (quatro) aparelhos, enquanto no masculino em 6 (seis) aparelhos, que exigem 
muito desempenho dos atletas. 

As apresentações acontecem de maneira individual, individual geral e individual por apa-
relho, possuem o tempo aproximado de trinta a noventa segundos de duração.

Em todos os eventos, os ginastas são julgados pela dificuldade do exercício, execução, 
juntamente com a dinâmica, incluindo altura e distância do aparelho, devem mostrar força, fle-
xibilidade, equilíbrio e rítmica.

Sua estreia nos Jogos Olímpicos aconteceu em 1896 e no decorrer dos anos o aparato 
evoluiu, o esporte foi transformado por gerações sucessivas de ginastas, empurrando ainda mais 
os limites da física, seguindo para sempre o credo olímpico de Citius, Altius, Fortius (“Mais rápi-
do, mais alto e mais forte”) e competindo entre si para criar movimentos.

O Brasil vem crescendo no esporte, hoje conta com grandes nomes reconhecidos interna-
cionalmente.

Agora é hora de descobrir um pouco mais desta modalidade esportiva.

Pesquisa em grupo: Em grupo, pesquise um pouco mais sobre essa modalida-
de esportiva. Você pode procurar em imagens, vídeos e/ ou textos. 
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Ginástica Artística

1. Principais Gestos

2. Aparelhos Femininos 

3. Aparelhos Masculinos 

4. Atletas brasileiros 

5. Medalhas olímpicas e  
outras conquistas

Sugestões de sites para pesquisa:
Modalidades da Ginástica Artística Disponível em: https://www.youtube.com/
watch?v=5CE9iwcS6Mk Acesso em: 19/02/2019.

Tanto na Ginástica Artística quanto nas atividades do cotidiano o corpo posiciona-se de dife-
rentes maneiras, porém a modalidade possui posições básicas executadas pelos atletas em suas 
apresentações e avaliadas em sua perfeição. Leve para a próxima aula imagens da Ginástica Artística 
e do seu cotidiano (imagens impressas, recortes de jornais, revistas e imagens no celular), que repre-
sentem as posições abaixo para você e seus colegas compartilharem.  Analisem os gestos e movi-
mentos com a ajuda do (a) professor (a).

Que tal criar um mural com as imagens da turma? Em seguida é hora de experimentar as 
posições pesquisadas na prática. 

Carpado Afastado Grupado Estendido Apoiado Suspenso

Desafio em Família 

Esta atividade deverá ser realizada em casa, conte para seus familiares os movimentos qua 
já realizou e, juntos, tentem resolver esse desafio! 

Pesquise sobre imagnes das posturas básicas da Ginástica Artística,  leve imagens para 
discutir com seus colegas sobre as posturas que você realizou, qual teve mais dificuldade e faci-
lidade em realizar. 

Estendido Grupado Carpado Afastado Selado 
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3ª ATIVIDADE:  
GIRAR, SALTAR, ROLAR.... MONTAR UMA SEQUÊNCIA DA G.A!

Durante as aulas você constatou o quanto a Ginástica Artística está presente nas atividades 
do seu dia a dia. Aprendeu os movimentos e gestos da G.A. Percebeu que quando associadas 
aos exercícios e aparelhos os resultados são belíssimas apresentações.  Chegou o momento de 
você e seus colegas trabalharem em equipe e colaborar uns com os outros, elaborem uma série 
de movimentos e gestos da Ginástica Artística, discutam e reflitam tudo o que aprenderam. Al-
gumas regras são importantes:

• A sequência precisa ter no mínimo 5 movimentos característicos da G.A.;

• Os movimentos devem contemplar algumas das posições corporais da G.A. (estendido, 
carpado, grupado, afastado);

• O grupo deverá dividir-se em árbitro, atleta, técnico e torcida: o árbitro julgará a série e 
atribuirá notas; o atleta fará a apresentação da série; o técnico dará as orientações ao 
atleta e a torcida apreciará a apresentação. É importante, dentro do possível, que todos 
passem por todas as funções. 

Ao final das apresentações, de todos os grupos da turma, discuta com seus colegas: Qual 
a dificuldade que encontraram na realização da tarefa? Conseguiram elaborar atividades, de 
acordo com as características da G.A.? Qual a importância da participação de todos do grupo 
no desenvolvimento da atividade?

O que aprendi. 

Com base no que você aprendeu no decorrer desta Unidade Temática, responda às situa-
ções abaixo.

1 −  Ao sentar, esticar as pernas e tocar a ponta dos pés com as mãos, o corpo assume a posi-
ção carpado.

(   ) Verdadeiro  (   )Falso

2 −  Durante o intervalo, Ana e suas amigas ficaram dando “estrelinha” no pátio. Para realiza-
rem a brincadeira, precisaram ficar apoiadas nos braços.

(   ) Verdadeiro (   ) Falso
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3 −  Durante um jogo de futsal na aula de Educação Física, o goleiro do time A realizou muitos 
saltos para defender os chutes da equipe adversária. Ao saltar para alcançar a bola o mo-
vimento realizado foi o grupado.

(   ) Verdadeiro (   ) Falso

4 −  Durante sua apresentação Jade Barbosa realizou movimentos de saltos, aterrissagens e 
giros sobre si, ao som de uma belíssima música. No caso, o aparelho da Ginástica Artística 
apresentado é salto sobre cavalo.

(   ) Verdadeiro (   ) Falso

5 −  Nas Olimpíadas do Rio 2016, a equipe de Ginástica Artística masculina do Brasil fez história 
classificando-se para a final, por equipes, nos aparelhos solo, cavalo com alças, argolas, 
salto sobre a mesa, barras paralelas e barra fixa.

(   ) Verdadeiro (   ) Falso      

Curiosidade

O primeiro paratleta e campeão Olímpico com deficiência a usar uma perna de pau, 
foi em 1904. O ginasta alemão George Eyser competiu, junto à equipe olímpica 
americana, usando uma prótese de madeira para substituir sua perna esquerda. Na 
edição, conquistou seis medalhas na Olimpíada de Verão de St. Louis, sendo três 
ouros na ginástica artística.

UNIDADE TEMÁTICA: GINÁSTICA
Anteriormente, você aprendeu que nem todas as pessoas têm o mesmo desempenho na 

mesma atividade, umas são mais velozes, outras mais ágeis, enquanto outras se destacam na 
flexibilidade. Entendeu que para ter um melhor desempenho é necessário realizar determinados 
exercícios físicos e atividades físicas. Você se lembra? Agora, olhe em sua volta e observe sua 
turma. Todos têm a mesma altura? E na estrutura corporal são iguais? Todos têm a mesma altura 
e peso? Quais as semelhanças e diferenças entre a estrutura física dos meninos e meninas? Já 
ouviram falar de estirão de crescimento? 

Fique ligado (a)! Nesta Unidade Temática espera-se que você aprenda:

Associar exercícios de flexibilidade e força às articulações e aos músculos; experi-
mentar e fruir exercícios físicos que solicitem diferentes capacidades físicas, identi-
ficando seus tipos (força, velocidade, resistência, flexibilidade) e as sensações cor-
porais provocadas pela sua prática; (Saeb) localizar informações explícitas em um 
texto; (Saeb) identificar o tema de um texto; inferir uma informação implícita em um 
texto, (Saeb) identificar efeitos de ironia ou humor em textos variados.
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1ª ATIVIDADE: 
O QUE VOCÊ SABE?

Quem sou eu? 
Se pudéssemos tirar um Raio X do nosso corpo, agora ... Como será que pareceríamos?
Será que aparecem nossas veias? Nossos músculos? Os sistemas que compõem nosso corpo? 
Não .... Vai aparecer quem? Será que consegue adivinhar?    
Minha função é proteger os órgãos vitais! Eu que consigo fazer com que você fique em 

pé, ou seja, auxilio na sustentação do seu corpo! 
Ainda não conseguiu adivinhar? No dia das bruxas, ou dia dos mortos.... muitos gostam 

de se vestir como eu!!!! Eu gosto que se vistam... pois adoro assustar!!!!   Mas não entendo o 
porquê do medo, se todos me têm dentro de si.

Se eu tivesse um inimigo, ah, com certeza seria o cachorro... imagino sua felicidade. Ao 
me ver pensaria: Uau, vejo comida para muitas semanas!

Vou te dar mais pistas... ajudo você a se movimentar em parceria com os músculos, pro-
duzo determinadas células do sangue, como a hematopoese... Sabe o que é? O que deve ser 
isso? Daria outra história, mas não é essa que quero contar!

Você, de tão esperto, já deve ter descoberto quem eu sou! Alguns dizem que nos adultos têm 
206 (duzentos e seis) partes minhas, e nos bebês 300 (trezentos) partes.... Nossa, como sou complexo! 

Eu nada mais sou ... que o seu .... ahh, pensou que eu iria contar, advinha?   

Sandra Pereira Mendes, Thaisa Pedrosa Silva Nunes. 

Após a leitura do texto, responda às questões:

De qual parte do corpo humano o texto se refere?

Quais informações o texto apresenta para sabermos de quem ele está falando?

A partir do sistema esquelético, podemos saber as características de uma pessoa?
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Além do sistema esquelético, faz parte do aparelho locomotor:

(a) Sistema respiratório

(b) Sistema muscular

(c) Sistema digestório

(d) sistema cardiovascular

Escreva abaixo o nome de:

A) um músculo: ______________________________

B) um osso: _________________________________

C) um órgão: ________________________________

2ª ATIVIDADE: 
MEU CORPO EM ARTICULAÇÕES, MÚSCULOS E OSSOS

Nossos ossos estão articulados, ligados uns aos outros e atuando em conjunto com os 
músculos, para o corpo se movimentar. Pesquise o nome das nossas principais articulações, e os 
ossos e músculos envolvidos nessas articulações, anote as informações na tabela.

Articulação Ossos Músculos
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3ª ATIVIDADE: 
AS SENSAÇÕES DE CADA UM

Agora que você aprendeu sobre o aparelho locomotor, suas articulações, ossos e músculos 
é hora de pensar: Se todas as pessoas possuem o mesmo aparelho locomotor, é possível que 
tenham o mesmo desempenho nas atividades? Você já notou, que as pessoas possuem diferen-
tes características? Quem é o mais alto da sua turma? E o mais rápido?

Neste momento, participe, seguindo as orientações do (a) seu (sua) professor (a), de um 
jogo em que todos possam se envolver, tente observar para depois discutir com os colegas:

a)  Como está o batimento cardíaco da turma? Alguns mais acelerados do que de outros?

b)  E a respiração, quem ficou mais ofegante durante o jogo?

c)  Quem obteve mais vantagem no jogo? O mais ágil? O mais veloz? O mais alto?

d)  As características de uma pessoa podem influenciar no jogo?

e)  É possível desenvolver essas características? Como?

Analise as seguintes situações e relacione com os músculos, ossos, articulações e capacidades 
físicas de força, velocidade, resistência, flexibilidade utilizadas.

a)  Você está sentado e precisa levantar-se da cadeira.  _______________________

b)  Nabil está vindo para escola e percebe que sua mochila está muito pesada, causando as-
sim uma leve dor nas costas. _______________________

c)  Flavia está cansada de escrever e decide estalar os dedos para relaxar.  _______________

d)  Seu (sua) professor(a) sugere, como atividade de aquecimento, 5 piques de 10 metros rea-
lizados na quadra o mais rápido possível. _______________________

e)  Thaisa e Ligia desafiaram-se a realizar o maior número de polichinelos possíveis, durante a 
aula de educação física. _______________________

f)  Tiago é capoeirista e consegue segurar a ponta de um dos pés acima da cabeça. 
____________________

g)  Nos Jogos Escolares, Felipe foi campeão do arremesso de peso, conseguindo arremessar 
um implemento de 3kg a 3,65 de distância. _______________________

4ª ATIVIDADE: 
SITUAÇÃO PROBLEMA

Durante a Unidade Temática Ginástica você experimentou, vivenciou e aprendeu exercí-
cios físicos. Aprendeu que para se mover, nosso corpo solicita diferentes capacidades físicas. 
Vamos agora colocar isso em prática. Siga as instruções abaixo e depois apresente e discuta 
com sua turma.
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Mencione qual a capacidade 
física predominante no 
movimento escolhido.

Escreva quais ossos fazem 
parte dessa articulação

Escreva quais músculos estão 
envolvidos neste movimento

Escreva qual a principal 
articulação envolvida neste 
movimento.

Escolha uma modalidade 
esportiva, um jogo ou uma 
brincadeira que goste.

Selecione um movimento da 
atividade escolhida.

Exemplo: chutar a bola



SÃO PAULO FAZ ESCOLA – CADERNO DO ALUNO112

O que aprendi 

Essa Unidade Temática está chegando ao fim, portanto é o momento de você registrar no 
seu caderno tudo que aprendeu! Aproveite, deixe registrado o que você mais gostou de 
aprender e por quê.

Dica: Se ficou alguma dúvida, pergunte ao a seu (sua) professor(a).

Para saber mais

Ginasta bomba na web com coreografia ao estilo Michael Jackson no solo. Dis-
ponível em: https://globoesporte.globo.com/ginastica-artistica/noticia/ginasta-
-bomba-na-web-com-coreografia-ao-estilo-michael-jackson-no-solo.ghtml - Acesso 
em 19/02/2019.

Ginástica Artística: história, provas, regras e curiosidade. Disponível em: http:// 
www.brasil2016.gov.br/pt-br/megaeventos/olimpiadas/modalidades/ginasticaar-
tistica-1. Aceso em: 19/02/2019.

Infográfico Arthur Zanetti. Disponível em: https://www.otempo.com.br/
infogr%C3%A1ficos/arthur-zanetti-1.1348461. Acesso em: 20/02/2019.

Ginástica masculina do Brasil vai à final da Olimpíada e tem resultado histórico. 
Disponível em: https://esporte.ig.com.br/olimpiadas/2016-08-06/ginastica-
-rio-2016.html. Acesso em: 20/02/2019.

Ginástica Artística. Disponível em: https://www.cob.org.br/pt/Esportes/ginastica-
-artistica. Acesso em: 21/02/2019.

Sistema esquelético e muscular – Superinteressante. Disponível em: https://www.
youtube.com/watch?v=qrTuTTQqcvM. Acesso em: 26/02/2019.
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1. FORMAS GEOMÉTRICAS – FIGURAS PLANAS E ESPACIAIS

ATIVIDADE 1

Classificar em forma plana e forma espacial 
as figuras abaixo. (Lembrando que formas 
planas quando representadas ficam total-
mente inseridas em um único plano apresen-
tando somente comprimento e largura e for-
mas espaciais quando, representadas 
necessitam de mais de dois planos, sendo fi-
guras tridimensionais apresentando compri-
mento, largura e altura)

 

ATIVIDADE 2

Escreva três características de cada figura a 
seguir:
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Figura Nomenclatura

Anotações

   

Figura Nomenclatura

Anotações

ATIVIDADE 3

Sabendo que polígono é toda figura geométrica plana cujo contorno é fechado e formado 
por segmentos de reta, classifique os polígonos abaixo utilizando a nomenclatura matemática.
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ATIVIDADE 4

Preencha a tabela a seguir com base nas figuras apresentadas:

1

5

10 11 12 13

6 7

2 3 4

8 9

Nomenclatura Característica Figura(s)

Triângulo Polígono composto por três vértices.

Triângulo que possui os três lados com a mesma medida.

Triângulo que só tem dois lados iguais.1

Triângulo Escaleno 11

Quadrado
Polígono que possui quatro lados congruentes e quatro 
ângulos retos.

Figura plana formada por quatro lados (quadriláteros). 
Dois deles são paralelos e chamados de bases.

Quadrilátero que possui os quatro ângulos retos.

Losango 2 e 13

Quadrilátero que possui lados paralelos dois a dois. 2, 4, 6 e 13

Polígonos convexos
São os polígonos que possuem todos os ângulos internos 
inferiores a 180º

Polígonos não  
convexos

1 Os elementos/Euclides; tradução e Introdução de Irineu Bicudo. – São Paulo: Editora UNESP, 2009
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ATIVIDADE 5

Na última página do caderno, você encon-
trará uma figura, com vários polígonos nu-
merados de 1 a 15, destaque a folha e recor-
te os 15 polígonos e responda às seguintes 
questões:

a) no verso de cada figura, classifique-a se-
gundo a nomenclatura da atividade an-
terior.

b) sabendo que dois triângulos são seme-
lhantes quando sobrepomos os seus vér-
tices (“bicos”) e eles se encaixam perfei-
tamente, quais deles são semelhantes?

c) forme polígonos de 5 e 6 lados, desenhe 
no seu caderno utilizando régua e consi-
dere uma malha formada por quadrados 
de 1 por 1. Utilizaremos esses polígonos 
em atividades posteriores.

ATIVIDADE 6

(AAP – 13ª EDIÇÃO) Observe a figura a seguir

1 2

3

4

6

5 9
8

7

É verdade dizer que:

(A)  as partes: 4, 5 e 6, possuem no míni-
mo um par de lados paralelos.

(B)  as partes: 1, 2, 5, 6, 7, 8 e 9 possuem 
lados que formam ângulos retos.

(C)  as partes: 1, 2, 6, 7, 8 e 9 possuem 
todos os lados de mesma medida.

(D)  as partes: 3, 5 e 8 não possuem lados 
paralelos.
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ATIVIDADE 7

Utilizando papel quadriculado desenhe qua-
drados (com uso da régua) e recorte-os. Junte 
os quadrados com fita adesiva e forme um 
cubo. Responda:

a) quantos quadrados você utilizou?

b) qual foi a medida que você utilizou para 
o lado do quadrado?

c) os quadrados foram unidos pelos seus

, essa união no 

cubo são chamadas de arestas.

d) Os quadrados que foram desenhados e 

depois foram unidos no cubo são cha-

mados de                                             .

ATIVIDADE 8

Observe o cubo que você construiu e complete:

Cubo é um sólido geométrico formado por                 

faces             quadradas e congruentes, apre-

sentando assim  arestas, e 8  .

ATIVIDADE 9

Abra seu cubo pelas arestas não deixan-
do nenhum quadrado solto. Você acabou de 
fazer uma planificação do cubo. Desenhe em 
seu caderno a sua planificação e compartilhe 
com seus colegas as que forem diferentes da 
sua. Anote também em seu caderno.
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ATIVIDADE 10

Das planificações abaixo, quais não são planificações do cubo? Justifique.

Justificativa

Confira suas respostas, copiando a planificação escolhida em uma folha de papel quadri-
culado e montando quando possível o cubo.

Observação: tente ampliar os lados de cada quadrado.
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ATIVIDADE 11

Relacione as planificações com os sólidos geométricos e com sua nomenclatura (se houver 
dificuldade, amplie a planificação e monte o sólido). Indique na tabela da direita, os códigos 
referentes à Planificação, Sólido e Nomenclatura de modo que fiquem  alinhados.

Planificação Sólido Nomenclatura

P1 S1 N1
Pirâmide de base 
quadrangular

P2 S2 N2 Cone

P3 S3 N3 Cilindro

P4 S4 N4 Cubo

P5 S5 N5
Prisma de base 
triangular.

P6 S6 N6
Pirâmide de base 
triangular.

Planificação Sólido Nomenclatura
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ATIVIDADE 12

Quais dos sólidos abaixo não possuem todas 
as suas  superfícies planas?

Justificativa:

ATIVIDADE 13

(UNIFOR Medicina 2015)

Planificar um sólido geométrico é “abri-lo”, 
tornando-o uma figura plana. Sendo assim, as 
Figuras I, II e III mostradas acima correspondem 
respectivamente, às planificações de:

(A) Prisma, cilindro e cone.

(B) Pirâmide, cone e cilindro.

(C) Prisma, pirâmide e cone.

(D) Pirâmide, prisma e cone.

(E) Pirâmide, cone e prisma.
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ATIVIDADE 14

Preencha a tabela abaixo: (Se necessário você pode construí-los com palitos e uni-los com 
massinha de modelar).

Sólido 
geométrico

Número de  
vértices

Forma geométrica 
e número de lados 

da base

Forma geométrica 
e quantidade de 

faces laterais

Nomenclatura do 
sólido geométrico
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ATIVIDADE 15

Vamos desenhar vistas frontal, lateral e superior de alguns sólidos, utilizando para isso a 
incidência da luz sobre o objeto e a sombra que ele forma. Complete:

Sólido Vista frontal Vista lateral Vista superior

Anotações
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2. ÁREA E PERÍMETRO DE UMA FIGURA  
COM AUXÍLIO DE MALHAS QUADRICULADAS

ATIVIDADE 1

Utilizando o geoplano ou uma folha de pa-
pel quadriculado construa, justificando suas 
construções:

	 três triângulos escalenos.

	 três triângulos isósceles.

	 um triângulo equilátero.

	 três trapézios.

	 três paralelogramos.

	 três losangos.

	 três retângulos.

	 doze quadriláteros.

	 um polígono côncavo de 4 lados.

	 um polígono côncavo de 5 lados.

ATIVIDADE 2

Se estiver usando o geoplano considere a dis-
tância entre os pinos como 1 unidade de com-
primento, ou utilize o papel quadriculado.(Uti-
lize a régua somente para riscar)

Construa

	 um quadrado de lado 3 u;

	 um trapézio de bases 5 u e 3 u;

	 	um quadrilátero com todos os lados de 3 u;

	 	um quadrilátero com dois lados de 3 u e 
dois lados com 5 u;

	 	um paralelogramo com um par de lados de 
3 u e o outro par de lados de 5 u;

	 	um paralelogramo com um par de lados de 
5 u.
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ATIVIDADE 3

Considerando que a malha quadriculada abai-
xo é formada por quadrados de lado 1 u, como 
pode ter sido a comanda para construção de 
cada um dos 12 polígonos?

1

2 3 4

5 6

7 8

9 10 11 12

Comanda:

ATIVIDADE 4

Encontre o perímetro das figuras desenha-
das na malha quadriculada. A malha é forma-
da por quadrados de 1 unidade de compri-
mento, (1 u)

1 2 3

Perímetro da figura 1:

Perímetro da figura 2:

Perímetro da figura 3:
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ATIVIDADE 5

Qual das figuras abaixo apresenta maior pe-
rímetro?

1 2 3

Resposta:

ATIVIDADE 6

(OBMEP 2005) Daniela quer cercar o terreno 
representado pela figura. Nessa figura, dois 
lados consecutivos são sempre perpendicula-
res e as medidas de alguns lados estão indica-
das em metros. Quantos metros de cerca Da-
niela terá que comprar?

60

60

40

80

(A) 140

(B) 280

(C) 320

(D) 1800

(E) 4800
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ATIVIDADE 7

O perímetro do triângulo equilátero ABC é 120 
cm, qual o perímetro do quadrado ABDE?

A B

C

E D

Anotações:

ATIVIDADE 8

(OBMEP 2014) Juntando, sem sobreposição, 
quatro ladrilhos retangulares de 10 cm por 45 
cm e um ladrilho quadrado de lado 20 cm, Ro-
drigo montou a figura abaixo. Com uma caneta 
de ponta mais grossa ele traçou o contorno da 
figura. Qual é o comprimento deste contorno?
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ATIVIDADE 9

Considerando que cada quadrado da malha abaixo equivale a uma unidade de área, isto é 
1 u2, desenhe:

	 dois polígonos diferentes com área 1u2;

	 três polígonos diferentes com área 2u2;

	 quatro polígonos de área 3u2;

	 cinco polígonos de área 4u2;



SÃO PAULO FAZ ESCOLA – CADERNO DO ALUNO128

ATIVIDADE 10

Desenhe na malha abaixo os seguintes polígonos:

	 quadrado de área 9u2;

	 quadrilátero de área 7u2;

	 triângulo de área 5u2;

	 paralelogramo de área 3u2;

	 pentágono de área 3u2;

	 um trapézio de área 4u2;

	 um quadrado, um retângulo, um triângulo de áreas iguais.
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ATIVIDADE 11

A malha quadriculada é formada por quadrados de lado 1 u. Encontre o perímetro e a área 
da região em branco.
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ATIVIDADE 12

Encontre a área dos triângulos I , II e III

I

II

III

ATIVIDADE 13

(OBMEP-Adaptada) Na figura a seguir, ABCD 
é um retângulo de base 10 cm e altura 6 cm. 
Determine a área do triângulo BGH.

A

G

D H C

B
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ATIVIDADE 14

(OBMEP 2013) A figura representa um polígo-
no em que todos os lados são horizontais ou 
verticais e têm o mesmo comprimento. O pe-
rímetro desse polígono é 56 cm. Qual é sua 
área?

(A) 25 cm2

(B) 75 cm2

(C) 100 cm2

(D) 125 cm2

ATIVIDADE 15

(Adaptado – OBMEP 2006) 

I

II

III

A figura acima é formada por três qua-
drados. A área do quadrado I é 25cm2 , o perí-
metro do quadrado II é 12 cm. Encontre

	 a área e o perímetro do quadrado III.

	 perímetro do quadrado I. 

	 área do quadrado II.
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ATIVIDADE 16

A figura é formada por dois quadrados, um de 
lado 5 cm e outro de lado 3 cm e um retângulo. 
Encontre a área do retângulo.

ATIVIDADE 17

(OBMEP 2014) A figura é formada por dois 
quadrados, um de lado 8 cm e outro de lado 6 
cm. Qual é a área da região cinza?
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3. PERÍMETRO E ÁREA DE FIGURAS POR  
COMPOSIÇÃO, DECOMPOSIÇÃO E SIMETRIA 

ATIVIDADE 1

Dobre um pedaço de papel ao meio, desenhe 
metade de um coração e recorte o seu dese-
nho. O que você obteve?

Se você dobrar a sua figura novamente 
na linha, o que você observa?

ATIVIDADE 2

Sabendo que a dobra que você fez na ativida-
de anterior é o eixo de simetria do coração 
que você obteve, agora, com uma régua ris-
que o eixo de simetria das figuras abaixo. Ex-
plique a sua resposta.

Justificativa
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ATIVIDADE 3

a) Observe a figura.

Quais polígonos foram utilizados na figura? 
Qual a área da casinha? 

b) Desenhe a casinha na malha abaixo utili-
zando o dobro de quadradinhos

Quais polígonos foram utilizados na figura? 
Qual a área da casinha?
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c) Note que nesta malha a largura da malha 
é  maior (vamos supor que é o dobro da 
largura da malha inicial, então a malha foi 
esticada horizontalmente) e desenhe a 
casinha.

Quais polígonos foram usados na figura e qual 
a nova área da casinha?

d) Note que nesta malha a altura da malha é 
maior (vamos supor que é o dobro da al-
tura da malha inicial, então a malha foi es-
ticada verticalmente) e desenhe a casinha.

Quais polígonos foram utilizados na figura? 
Qual a área da casinha?

e) O que você nota em relação à inclinação 
do telhado?
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ATIVIDADE 4

Desenhei um boneco, mas acho que ele ficou pequeno. Utilize uma das malhas  para deixar 
meu boneco mais alto e também mais magro.
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ATIVIDADE 5

A fim de mostrar que está crescendo, Roberval está fazendo um gráfico. Qual desses gráfi-
cos abaixo traz maior impacto, mostrando maior crescimento?

Justifique sua resposta.
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ATIVIDADE 6

Na malha a seguir está marcado um ponto e um triângulo. Vamos continuar pintando os 
demais triângulos em volta deste ponto.

a) Quantos triângulos ficaram em volta do ponto?

b) Qual a fração corresponde cada triângulo da figura formada?

c) Enquanto você foi pintando os triângulos, foi dando uma volta completa em torno do pon-
to, quantos graus tem uma volta completa? (Se precisar utilize o transferidor).

Anotações:
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ATIVIDADE 7

Adote o lado do triângulo da malha a seguir 
como unidade de comprimento (1 u) e a área 
do triângulo da malha como unidade de área 
(1 u2). Determine o perímetro e a área das figu-
ras a seguir

1

2

3

4

5

Perímetro da figura 1

Área da figura 1

Perímetro da figura 2

Área da figura 2

Perímetro da figura 3

Área da figura 3

Perímetro da figura 4

Área da figura 4

Perímetro da figura 5

Área da figura 5

Anotações:
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ATIVIDADE 8

Observe que o mosaico a seguir foi construído a partir de uma “peça básica” pintada na 
malha.

Peça básica

Peça básica

Construa uma “peça básica” e um mosaico a partir dela na malha a seguir. Inclua, se neces-
sário, outras linhas na malha.

Peça básica
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ANEXO 1
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ANOTAÇÕES
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