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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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PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA – 
UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

Nesta etapa de aprendizado você entrará em contato com diversas questões, que farão 
você refletir sobre a importância da preservação das espécies e, consequentemente, da espécie 
humana. Ao longo da história, muitos povos e civilizações reconheceram a necessidade de pro-
teger áreas naturais pelos mais diversos motivos, sendo associadas a questões socioculturais, 
mitos ou a fatos históricos marcantes, e também por aspectos de importância socioambiental 
como: a proteção de fontes de água, reserva de caça e outros recursos naturais.

Atualmente, é possível encontrar, no site do Ministério do Meio Ambiente, a seguinte frase: 
“Unidade de Conservação é vida, é diversidade, é riqueza, é patrimônio nacional!”.  Você 
está de acordo com essa afirmação? 

Seguindo as orientações do(a) professor(a), individualmente ou em grupo, localize em li-
vros didáticos, atlas ou outras fontes, informações sobre Unidades de Conservação, tais como: 
o que são, quais os objetivos e quais categorias existem. Consulte o SNUC (Sistema Nacional 
de Unidades de Conservação), e responda às questões propostas, conforme segue.

1 O que é o SNUC?

2 O que são Unidades de Conservação? Cite três exemplos.
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3 Considerando os objetivos do SNUC, responda:

a) Há alguma relação entre SNUC, proteção da biodiversidade e dos ecossistemas? Justifique.

b) É possível utilizar recursos naturais provenientes de Unidades de Conservação (UC)? Quais 
atividades podem ser desenvolvidas em UCs? Explique.

c) Considerando as Categorias de Proteção Integral e de Uso Sustentável, construa, em seu 
caderno pessoal, dois quadros e os preencha, seguindo os modelos apresentados a seguir:

Quadro 1: Unidades de Conservação de Proteção Integral

Unidade de 
Conservação Objetivos Exemplos

Exemplo: 
1. Parque Estadual

Descrever os objetivos dos Parques 
Estaduais. Dar exemplos de Parques Estaduais.

2.

Quadro 2: Unidades de Conservação de Uso Sustentável

Unidade de 
Conservação Objetivos Exemplos

1. Florestas Nacionais Descrever os objetivos das Florestas 
Nacionais.

Dar exemplos de Florestas 
Nacionais.

2.

A partir dos dados obtidos, desenvolva, no seu caderno, um pequeno texto argumentativo, 
concordando ou discordando com a afirmação do Ministério do Meio Ambiente: “Unidade de 
Conservação é vida, é diversidade, é riqueza, é patrimônio nacional!”.  
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EXTINÇÃO DE ESPÉCIES – CAUSAS E CONSEQUÊNCIAS

Leia os dois trechos de texto apresentados a seguir e responda às questões propostas. 

Trecho 1
A extinção de espécies sempre ocorreu e faz parte do processo de evolução. Logo, é um mecanismo 
natural. Normalmente, a extinção é lenta quando ocorre sem a interferência humana. Com isso, há 
tempo suficiente para que as espécies que dependem de uma espécie, em vias de extinção, possam 
se reorganizar. Vejamos um exemplo. Imagine as árvores da Mata Atlântica. Suas folhas servem de 
alimento a insetos que, por sua vez, são fonte de alimento para roedores e estes para corujas. Suponha 
que uma doença atinja os roedores. Se todos eles morrerem, essa espécie estará extinta neste local. 
Mas é possível que alguns deles sejam resistentes à doença e sobrevivam. Nesse caso, embora não 
ocorra a extinção, a população de roedores ficará reduzida. Na falta dos ratos da Mata Atlântica, a 
quantidade de insetos tende a crescer. Mas, se o ambiente não for devastado, essa situação não deve 
durar muito tempo. Em parte, porque a disponibilidade de folhas é limitada e, por outro lado, porque 
outras espécies, como pássaros insetívoros, podem ocupar o lugar dos roedores que morrem. Os roe-
dores sobreviventes continuam reproduzindo-se e servem de alimento às corujas. Desse modo, rapi-
damente se estabelece um novo equilíbrio, fazendo com que a quantidade de indivíduos das espécies 
citadas, embora seja diferente da quantidade inicial, volte a ficar estável.

(Texto adaptado do material São Paulo faz escola)

Trecho 2
O que aconteceria se, o mesmo ambiente citado anteriormente, sofresse uma ação humana intensa, 
como, por exemplo, o desmatamento de uma grande área para plantio de soja, provocando uma 
grande devastação em pouco tempo? Indivíduos, de muitas espécies, morreriam e várias delas pode-
riam se extinguir neste local. Nesse caso, falamos de extinção em massa. Ela ocorre quando muitas 
espécies desaparecem, num curto espaço de tempo, desestruturando profundamente o equilíbrio 
existente no ambiente. 

 (Texto adaptado do material São Paulo faz escola.)

1 Qual a diferença entre a extinção, que normalmente ocorre na natureza, e a extinção em 
massa?
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2 Localize, no texto, um trecho em que aparece a definição do termo “extinção”.

3 Segundo o texto, ações humanas podem estar relacionadas à redução de biodiversidade? 
Cite exemplo.

4 Por que a diminuição acelerada do número de espécies pode modificar profundamente os 
ambientes, que hoje existem em nosso planeta?

Investigando e Pesquisando – Campanhas de Preservação das Espécies
Registre, no seu caderno pessoal, diferentes tipos de “campanhas” realizadas para a preservação 
de espécies (fauna e/ou flora). Destaque os objetivos, onde e por quem foram realizadas. Siga as 
orientações do(a) professor(a) e esteja preparado(a) para apresentar os resultados de sua pesquisa 
para a classe.

BOM SABER...

São muitas as espécies que desapareceram do planeta no último século e muitas outras 
ameaçadas ou em risco de extinção. Anualmente, são produzidas listas com essas espécies 
no Brasil, sendo que o Ibama publica a lista oficial. Entre no site do Ibama e descubra se 
você conhece alguma espécie dessa lista.

Disponível em: <http://www.ibama.gov.br/flora-e-madeira/especies-ameacadas-de-extincao/especies-da-flora- 
ameacadas-de-extincao> Acesso em 08 abril 2019
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Enfrentando o perigo de extinção

Neste momento, você e seu grupo serão desafiados a resolver uma situação problema. 
O(a) professor(a) irá decidir com sua turma as etapas desse desafio.

Situação Problema:

“Você mora na região de Mata Atlântica desde que nasceu. Essa região está sofrendo 
uma série de agressões ambientais. A última delas está relacionada à instalação de uma 
grande indústria química na região. Ninguém sabe, ao certo, quais serão os impactos des-
sa atividade sobre o ambiente. Você está inconformado com a situação. Por isso, decide 
participar de uma reunião com um técnico do escritório regional do Instituto Brasileiro do 
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), situado em sua cidade.”

Nessa reunião, você com sua equipe deverão:

a) demonstrar suas preocupações quanto aos possíveis impactos ambientais que podem ser 
causados pela indústria química;

b) argumentar a respeito da importância da preservação da biodiversidade, utilizando seus 
conhecimentos das possíveis causas e consequências desse impacto ambiental, citando, 
por exemplo, a extinção de espécies;

c) solicitar providências quanto à elaboração de um estudo e de um relatório sobre os impac-
tos ambientais, que podem ser provocados pela instalação dessa indústria.

Para isso, considere os seguintes dados sobre a Mata Atlântica. Eles podem ser utilizados 
para reforçar seus argumentos.

• A Mata Atlântica possui uma enorme biodiversidade e elevado grau de endemismo. São 
encontradas muitas espécies de aves: garças, macucos, irerês e jacus, entre outras. Entre 
os répteis, os mais famosos habitantes da região são a caninana e o jacaré de papo ama-
relo; e, entre os mamíferos, a anta, a onça, a capivara, o mico leão dourado, o muriqui e o 
tamanduá mirim. Há também uma grande variedade de plantas. Várias dessas espécies 
estão ameaçadas de extinção. Além disso, em suas matas podemos encontrar muitos rios 
e riachos.

• Nos últimos anos, a Mata Atlântica continua sendo alvo de uma série de agressões:

a) desmatamento para a extração de madeira, moradia e expansão urbana, industrialização 
e consequente poluição, construção de rodovias, plantio de eucalipto e produção agríco-
la, provocando a redução do habitat natural de uma série de espécies, além da contami-
nação dos rios pelo uso de fertilizantes e agrotóxicos, que envenenam aves e peixes;
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b) comércio ilegal de plantas e animais, tais como onças, jacarés, ariranhas etc muitas vezes 
para o contrabando de peles;

c) pesca ilegal e predatória, que não respeita o período de reprodução das espécies e pro-
voca acentuada redução na população de peixes;

d) turismo desordenado e fragmentação de áreas preservadas.

OBSERVAÇÃO: as informações coletadas a partir de sua pesquisa sobre Unidades de Con-
servação também servirão como dados para fundamentar e validar seus argumentos.

Sistematizando as informações pesquisadas:

a) Elabore um texto registrando todas as informações que você poderá utilizar na defesa de 
suas considerações, numa possível explanação oral durante a reunião.  O texto deve con-
ter informações e justificativas para responder o que você e/ou seu grupo irão comentar 
nessa reunião. 

b) Prepare também um texto argumentativo, que possa ser entregue caso não possam se 
manifestar oralmente, ou seja, um texto impresso. Neste texto identifique-se (você ou seu 
grupo), mencione o local em que mora e as preocupações quanto aos impactos ambien-
tais. Não esqueça de mencionar a importância da preservação da biodiversidade, solici-
tando providências que possam sanar e/ou minimizar os impactos ambientais, os quais 
podem ser provocados pela ação dessa indústria.

OBSERVAÇÃO: é importante que os textos sejam revisados pelos membros de sua equipe 
e, se possível, pelo(a) professor(a) de Língua Portuguesa.

Simulação da Reunião entre Órgãos do Governo e Representantes da Sociedade Civil

Nesta simulação, conforme orientação do(a) professor(a), vocês irão definir o papel a ser 
desempenhado pelos grupos: representantes do Ibama; representantes da Indústria Quími-
ca ou representantes da Sociedade Civil em defesa do Meio Ambiente e, a partir daí, irão se 
organizar para preparar suas considerações. Também será estipulado o tempo de apresentação 
para cada grupo expor os diferentes pontos de vista. Como em um jogo de RPG, os grupos 
devem se posicionar incorporando as personagens da reunião e o desenrolar da simulação po-
derá ser espontâneo, de modo que não haverá vencedores e perdedores, mas um diálogo pau-
tado em fatos e informações precisas.
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Sistematização de Conhecimentos 

Após toda essa discussão, responda às questões a seguir:

1 Baseado na vivência da situação problema, ou seja, na análise dos possíveis impactos am-
bientais que podem ser causados pela instalação de equipamentos antrópicos (na simula-
ção, a indústria química) em área de preservação ambiental, enumere as principais provi-
dências a serem consideradas pela população ou pelos Órgãos Públicos quando há 
intenção de modificação, alterações ou exploração do ambiente natural.

2 Em uma de nossas aulas, você registrou no caderno sua opinião sobre as campanhas rea-
lizadas para a preservação de algumas espécies. Releia o que escreveu naquela ocasião e 
responda:

a) Qual a sua opinião, hoje?

b) Se sua opinião atual é diferente, explique o que o levou a modificar suas ideias.
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3 É comum as pessoas utilizarem argumentos de ordem econômica para defender a preser-
vação da biodiversidade. De acordo com esse ponto de vista, devemos preservar as espé-
cies porque elas podem ser úteis, fornecendo, por exemplo, substâncias para a produção 
de medicamentos, cosméticos etc. Imagine que uma espécie de alga foi estudada e não 
se detectou nenhuma substância útil nela. Você afirmaria que ela não tem valor e, portan-
to, não precisa ser conservada? Explique seu ponto de vista.

4 Sobre o conceito extinção de espécies, é correto afirmar que:

a) não é preciso se preocupar com a extinção porque ela é um processo natural. 

b) uma espécie está extinta quando existem poucos representantes dela na natureza.

c) a extinção de apenas uma espécie, num ambiente, não provoca nenhum impacto sobre 
ele.

d) a extinção de espécies, em massa, é um fenômeno lento.

e) uma espécie é considerada extinta, quando todos os seus membros morrem.

5 A respeito do desmatamento de uma extensa área da Mata Atlântica, podemos afir-
mar que:

a) provoca redução na taxa de extinção das espécies.

b) tem provocado a diminuição do número de onças-pintadas da região.

c) não interfere na biodiversidade da região.

d) não tem nenhuma relação com o aumento do ataque de onças-pintadas ao gado bovino.

e) reduz a erosão dos rios.
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Retomando conceitos:
Selecione uma Unidade de Conservação existente na sua região para realizar uma pesquisa, levantan-
do informações sobre a sua história, suas características naturais e seu funcionamento. 
Os resultados da pesquisa podem ser sintetizados, em uma folha avulsa, e debatidos com a classe. 
Seu (sua) professor(a) irá decidir, com sua turma, como irão socializar as considerações sobre a Unidade 
de Conservação pesquisada. 

ÁGUA – USOS E COMBATE AO DESPERDÍCIO

Reconhecemos que uma mesma fonte de água ou manancial pode ser destinada a um ou 
mais usos. Essa multiplicidade de usos pode gerar conflitos e estes ocorrem quando um deter-
minado uso inviabiliza ou dificulta outras possibilidades de utilização de água. Por exemplo, o 
uso da água como fonte de abastecimento humano ou doméstico, apresenta conflitos com o 
uso da água para diluição de esgotos, uma vez que isso pode implicar dificuldades crescentes 
para o tratamento desta água. A meta deve ser a utilização das fontes de água, garantindo prin-
cipalmente o abastecimento da população, a dessedentação animal e o máximo possível de 
usos diversificados.  

Considerando as informações presentes no parágrafo acima, responda: 

1 Por quê podem ocorrer conflitos em relação ao uso de água? Comente.

2 Quais usos dados a água devem ser garantidos? Por quê?

3 Leia a frase a seguir e reflita: 

 “Água, bem de uso comum, a ser compartilhada com todos os seres vivos“.

 Qual sua opinião a respeito dessa afirmação?
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VOCÊ SABIA ?
Que a água é utilizada para múltiplos fins, tais como: abastecimento doméstico, abasteci-
mento industrial, irrigação e tratamento animal, recreação e lazer, geração de energia 
elétrica, transporte e navegação, diluição de despejos. E, nesse caso, é denominada como 
recurso hídrico? 

A água em nosso cotidiano

Ao abrir a torneira do banheiro para lavar o rosto, pela manhã, é difícil imaginar a importân-
cia que a água tem em nossa vida. Para tanto, tente estimar o número de situações da qual 
participamos num dia e que envolvem o uso da água. 

Preencha o quadro a seguir, conforme exemplo, com as principais atividades e situações 
cotidianas, que envolvem uso da água. Em seguida, compare sua lista com a de seus colegas.

Atividades/situações de uso da Água Função da Água

Tomar banho Higiene

Lavar as mãos

Se você conseguiu chegar à dezena está no bom caminho, pois certamente existe uma quantidade 
muito grande de situações, algumas evidentes como tomar banho, outras nem tanto, como acender a 
luz do quarto. É isso mesmo! No Brasil, mais de 90% da energia elétrica provém de usinas hidroelétri-
cas, que a produzem a partir de água represada em grandes lagos.
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Água: sabendo usar sem desperdiçar

A água é uma substância fundamental para a sustentação da vida no planeta Terra. Aproxi-
madamente, 75% do corpo humano é composto por água. Além de manter a vida animal e ve-
getal, o mundo moderno utiliza a água para inúmeros fins. Muito embora existam vastos ocea-
nos cobrindo a superfície terrestre, a água salgada é imprópria para o consumo. Apenas uma 
pequena parcela da água disponível no planeta é potável. 

Com o aumento do consumo, devido, em parte, ao aumento da população terrestre e, em 
parte, ao incremento dos usos industriais da água em escala, torna-se urgente conscientizar a 
todo(a)s sobre a importância do uso racional e de medidas governamentais, primando pela con-
servação desse bem de uso comum, que é a água.

Atividade – ações para reduzir o consumo de água de nossa escola

Esse trabalho deverá ser feito e apresentado em grupo, de acordo com as etapas a seguir:

1 Façam um levantamento do consumo de água da escola nos últimos seis meses (mês a mês) 
e construam tabelas e gráficos com esses dados.

2 Comparem as taxas obtidas e investiguem se, no período analisado, houve reformas, fes-
tas (juninas, folclore etc.) e campeonatos.  Elaborem um relatório sobre esses dados e, se 
for o caso, levantem outras hipóteses para o consumo ter sido alto. Indiquem as medidas 
que o grupo julga necessárias para um consumo sustentável de água na escola.

3 Apresentem as medidas elaboradas pelo grupo aos colegas de classe e ouça os dados dos 
demais grupos. Todo(a)s junto(a)s deverão discutir uma meta para a redução, se for o caso, 
e para garantir um consumo sustentável. Vocês poderão propor uma campanha nesse 
sentido, envolvendo todos os membros da escola.

4 Após a realização da campanha e início das ações para redução do consumo, voltem a 
acompanhar (mês a mês), o consumo da água na escola. Construam um painel para demons-
trar a evolução das metas pretendidas. 

Ampliando a investigação sobre a Água: consumo e conservação desse bem comum

Seguindo as orientações do(a) professor(a), em grupos, vocês irão elaborar um material 
para ser apresentado na forma de Seminário relacionando os usos da água com consumo. Para 
tanto, cada grupo se responsabilizará por uma temática, conforme segue:

1. Água virtual

2. Atividades econômicas e usos da água

3. Bacias Hidrográficas

4. Compartilhando o uso: água como bem comum
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 IMPORTANTE 
Pesquisem a respeito dos temas e incluam no seminário a proposta de ações relaciona-
das ao consumo de produtos em geral, que poderão contribuir para um consumo sus-
tentável da água e, consequentemente, para conservação de rios, mares e oceanos.

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL  
OU SOCIEDADES SUSTENTÁVEIS?

Você já ouviu falar em desenvolvimento sustentável? E o termo “Sociedades Sustentáveis” 
você conhece? A proposta é que você se reúna com sua dupla, pesquise e descreva os pontos 
em comum e as principais diferenças que encontrar sobre essas duas propostas. Siga as orienta-
ções do(a) professor(a) e participe da construção dos cartazes coletivos, representando os prin-
cipais aspectos presentes nos termos pesquisados. A partir dos resultados desse trabalho, ela-
borem um parágrafo indicando qual das propostas, na opinião do grupo, poderia transformar a 
vida das pessoas e garantir a preservação do Planeta Terra.

Desafio – como contribuir com a construção de sociedades sustentáveis?

Existem diversas iniciativas locais, regionais e globais que visam tornar os territórios e o 
mundo, de modo geral, mais sustentáveis. A seguir, apresentamos os ODS – Objetivos de De-
senvolvimento Sustentável. 

Em setembro de 2015, representantes dos 193 Estados-membros da ONU se reuniram em Nova York 
e reconheceram a erradicação da pobreza em todas as suas formas e dimensões, incluindo a pobreza 
extrema, é o maior desafio global e um requisito indispensável para o desenvolvimento sustentável. 
Os 17 Objetivos são como uma lista de tarefas a serem cumpridas pelos governos, a sociedade civil, o 
setor privado e todos os cidadãos numa jornada coletiva para um 2030 sustentável. 
São eles: 1. Erradicar a pobreza; 2.  Acabar com a Fome; 3. Vida Saudável; 4. Educação de Quali-
dade; 5. Igualdade de Gênero; 6. Água e Saneamento; 7. Energias Renováveis; 8. Trabalho Digno 
e Crescimento Econômico; 9. Inovação e Infraestrutura; 10. Reduzir as Desigualdades; 11. Cida-
des e Comunidades Sustentáveis; 12. Produção e Consumo Sustentáveis; 13. Combater as Alte-
rações Climáticas; 14. Oceanos, Mares e Recursos Marinhos; 15. Ecossistemas Terrestres e Biodi-
versidade; 16. Paz e Justiça; 17. Parcerias para o Desenvolvimento. 

No quadro anterior, são citados os 17 ODS (Objetivos do Desenvolvimento Sustentável). A 
seguir, apresentamos imagens elaboradas a partir do material original da ONU, de modo a re-
presentar alguns dos objetivos. 

Sua tarefa, agora, é completar o quadro de símbolos, criando imagens para os ODS não 
representados. Para tanto, pesquise na internet os símbolos oficiais, identifique e relacione cada 
Objetivo a um dos símbolos aqui presentes. Em seguida elabore imagens para os sete objetivos 
não representados no quadro a seguir. Indique as metas relacionadas a  cada um dos 17 ODS. 
Registre tudo em seu caderno.
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Exemplos de símbolos para alguns dos ODS especialmente elaborados para o São Paulo Faz Escola.

Agora, organize seu grupo e, a partir das orientações do(a) professor(a), pesquise sobre um 
dos itens a seguir e elabore propostas para contribuir com a construção de sociedades mais 
sustentáveis. Para tanto, poderão delimitar o território, seja considerando a escola, o bairro, o 
país ou o planeta, conforme segue:

GRUPO 1 – desafio de tornar a escola uma comunidade sustentável (pesquisar sobre Escolas 
Sustentáveis, fazer um diagnóstico da situação da escola e elaborar e executar ações).

GRUPO 2 – desafio de tornar o bairro um território mais sustentável (pesquisar sobre o 
tema, fazer um diagnóstico da situação do bairro e elaborar e executar ações).

GRUPO 3 - desafio de tornar a cidade/estado um território mais sustentável (pesquisar 
sobre o tema, fazer um diagnóstico da situação do território e elaborar e executar ações).

GRUPO 4 - desafio de tornar o país um território mais sustentável (pesquisar sobre o tema, 
fazer um diagnóstico da situação do Brasil e elaborar e executar ações).

GRUPO 5 - desafio de tornar o planeta um lugar mais sustentável (pesquisar sobre o tema, 
fazer um diagnóstico da situação da Terra e elaborar e executar ações).

Todos os grupos respondem:

Como a sociedade/comunidade pode intervir para a construção de sociedades sustentáveis?
Qual ou quais ODS são contempladas com o desenvolvimento das ações propostas pelo grupo?

 PARA CONTEMPLAR O DESAFIO PROPOSTO 
Considerem os itens estudados anteriormente: Unidades de Conservação, extinção de 
espécies, uso sustentável da água e as propostas dos ODS.

Pesquisem sobre: permacultura, ecovilas, consumo consciente/responsável, economia soli-
dária, criativa e/ou colaborativa, cidades em transição, bairros ecológicos, agricultura ecoló-
gica/sustentável/orgânica, comunidades tradicionais, Índices de Felicidade Interna Bruta.
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COMPOSIÇÃO, ESTRUTURA E LOCALIZAÇÃO DO 
SISTEMA SOLAR NO UNIVERSO

Neste momento, ampliaremos o campo de estudo de modo que você possa conhecer 
melhor o planeta em que vive, de modo a entender a Terra como um astro que pertence a um 
Sistema (Solar) e está localizado numa Galáxia, dentre outras milhões existentes no Universo. 
Além disso, irá estudar como os movimentos terrestres influenciam a vida no planeta.

Para iniciar observe a figura abaixo. Ela apresenta os principais astros que compõem o 
nosso Sistema Solar.

Sistema Solar

Fonte: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c0/Sistema_solar.svg. Acesso:12.03.2019

Os astros estão representados em linha reta, sem levar em consideração seu tamanho e 
distância um em relação ao outro. A proposta agora é que vocês realizem a seguinte atividade:

De acordo com o que você e sua turma conhece sobre o Sistema Solar, imagine a sala de 
aula como o espaço que você tem para posicionar os astros da figura, indicando a possível loca-
lização e suposta distância de um astro em relação aos outros, incluindo a representação de seu 
tamanho proporcional. Após discussão coletiva, procurem chegar num acordo, justificando suas 
ideias. Registrem a conclusão final de suas hipóteses por meio de fotografias. 

Após aprofundamento de seus estudos, vocês retomarão o registro e analisarão se as hipó-
teses da turma foram coerentes. Posteriormente, juntos com o(a) professor(a), irão definir qual 
grupo chegou mais próximo do real.
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Aprofundando conhecimentos: estudando o Sistema Solar

Agora, por meio da orientação do(a) professor(a), reunido(a)s em grupos, vocês receberão 
as instruções para a construção de uma “maquete”. Para tanto, deverão realizar uma pesquisa 
sobre os astros que atualmente a Ciência considera pertencer ao nosso Sistema Solar. Para a 
construção da “maquete” poderão utilizar massa de modelar, argila ou outros materiais. 

Fiquem atento(a)s para as proporções dos astros, seja no tamanho e na distância de um 
astro a outro. Nesse sentido, é importante pedir orientação aos(às) professore(a)s de Matemáti-
ca e Arte. Depois de construir a representação do Sistema Solar, o grupo irá apresentar para a 
classe e observar as produções dos outros grupos.

Preparem, como pesquisa complementar, um texto sobre as características específicas 
de um ou mais astros que compõem o Sistema Solar. Realize um sorteio entre os componentes 
de seu grupo, o(a) professor(a) irá organizar essa ação. 

Pesquise em livros ou na internet informações sobre o(s) astro(s) sorteado(s). 

Registre, no espaço abaixo, os principais resultados de sua pesquisa.
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O QUE VEMOS NO CÉU?

O(a) professor(a) irá organizar com vocês uma proposta de observação do céu. A partir 
dessa ação, responda às questões a seguir.

1 Segundo seus conhecimentos, o que existe no céu?

2 O que você vê ou viu no céu ao realizar as observações durante o dia? 

3 O que você vê ou viu no céu ao realizar as observações à noite? 

4 Durante socialização dos resultados das observações da classe, preencha a tabela com os 
objetos celestes que foram observados e/ou citados.
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5 Escolha um local específico e desenhe como é o céu desse lugar, durante o dia e durante 
a noite, registre o horário e o endereço de suas observações, conforme indicado a seguir.

Observação durante o dia

Dados da localização:  

Período Observado:  

Observação durante a noite

Dados da localização:  

Período Observado:  
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6 Considere os itens apresentados a seguir e indique as distâncias, em ordem de aproxima-
ção da superfície da Terra, utilizando-se de ilustração.

Sol – Lua – Estrelas – Avião – Pássaro – Satélite Artificial

OBSERVAÇÃO:
O Sol também é uma estrela, mas como é o principal astro de nosso sistema, indicamos 
que seja destacado das demais estrelas. 
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Povos antigos e a observação do céu

https://www.pexels.com/pt-br/foto/ceu-ceu-estrelado-escuro-estrelado-32237 Acesso em 11.03.2019

Você sabe como os povos, antigamente, observavam o céu?

Para compreendermos melhor essa questão, é preciso considerar diferentes culturas. Com 
a orientação do(a) professor(a), faça uma pesquisa sobre como diferentes povos faziam a obser-
vação do céu e como esta se relacionava com a sua cultura. Utilize livros, sites e outras fontes 
confiáveis para levantar essas informações e organizá-las preenchendo o quadro a seguir:

Povos Constelações Usos culturais

Indígenas latino 
americanos

Europeus
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Aborígenes

1 Qual é o nome da Ciência que estuda os Astros? 

2 Diferencie astrologia e astronomia.

AS ESTAÇÕES DO ANO E O MOVIMENTO  
ORBITAL DA TERRA

O eixo de rotação da Terra aponta sempre para a mesma direção? 

Vamos refletir:
“Por que os globos terrestres didáticos são inclinados?”

Observe o globo terrestre trazido pelo(a) professor(a). O que você nota nele? Há algo que 
lhe chame a atenção? Destaque suas observações nas linhas abaixo.
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Entendendo os movimentos de Rotação e Translação da Terra

Construa, com seu grupo, uma pequena maquete representando o Planeta Terra. Por meio 
desta maquete, poderemos verificar como ocorrem os movimentos da Terra no nosso Sistema 
Solar, tanto em relação ao Sol, quanto em torno dela mesma. 

Uma bola de isopor (ou outro material que permita ser perfurado) será a representação da 
Terra e um espeto de madeira (ou outro material similar) irá representar o eixo de rotação.

Eixo de rotação da Terra

EclípticaDireção do movimento
orbital da Terra

Equador

23,5º

Representação da inclinação da linha do Equador em relação à eclíptica.

 
Pesquise nos livros didáticos e/ou na internet, sob orientação do(a) professor(a), como 

ocorrem os movimentos de nosso Planeta. 

Cada grupo vai apresentar à classe sua maquete e seu entendimento de como ocorre o 
movimento que a Terra faz ao redor do Sol, em um ano e ao redor de si mesma, em um dia. Ao 
final de todas as apresentações e da discussão coletiva, registre a seguir o nome de cada um dos 
movimentos realizados pelo nosso planeta e sintetize as ideias apresentadas, descrevendo como 
ocorrem os movimentos simulados.
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Revelando o plano da órbita

O(a) professor(a) fará uma demonstração, em sala de aula, utilizando um objeto pendurado 
na ponta de um barbante. Observe a demonstração enquanto ele gira esse objeto em várias 
posições (horizontal, vertical e inclinado) e, depois, responda: 

Quais as semelhanças entre o movimento do objeto e o movimento de translação da Terra?

Iluminando um planeta com o eixo inclinado – estações do ano

Vamos simular novamente o movimento da Terra ao redor do Sol, considerando que o eixo 
de rotação da Terra está inclinado e que essa inclinação não muda. Aproveitando a simulação, 
vamos discutir os efeitos da iluminação solar em quatro posições específicas da órbita terrestre 
(referentes ao inverno, à primavera, ao verão e ao outono). 

Em grupos: para fazer a simulação do movimento da Terra, use a maquete de nosso pla-
neta e uma lâmpada para representar o Sol. Sob orientação do(a) professor(a), faça a  simulação 
do movimento orbital terrestre, mantendo fixa a inclinação do eixo de rotação. 

Observe e anote os resultados da iluminação da superfície da maquete da Terra. Relacione 
cada uma das posições, a uma das estações do ano, e utilize o espaço a seguir para representar 
suas observações.

Movimento 1 – estação do ano: 
Representação:
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Movimento 2 – estação do ano: 
Representação:

Movimento 3 – estação do ano: 
Representação:

Movimento 4 – estação do ano: 
Representação:
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Entendendo melhor as estações do ano no planeta

A Terra, por ser esférica, não recebe a mesma quantidade de calor em toda a sua superfície. 
Considerando os conhecimentos obtidos e uma pesquisa em livros didáticos ou em sites confi-
áveis, responda às questões a seguir. Anote as fontes de referência, que utilizou para coletar as 
informações.

1 Você já ouviu falar que as regiões polares são mais frias e que é mais quente próximo à 
linha do Equador? Como você explica esse fenômeno? 

2 Por que em imagens e filmes sobre o Natal sempre aparece neve e um Papai Noel todo 
agasalhado levando presentes, se aqui no Brasil estamos no verão? Ou, como pode ser 
inverno no Brasil e verão na Espanha, na mesma época do ano? Explique.

3 Qual a relação entre as estações do ano e a produção de alimentos?

Fontes de referência:
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GEOGRAFIA

TEMA 1: DIVERSIDADE AMBIENTAL E AS 
TRANSFORMAÇÕES NAS PAISAGENS NA EUROPA, 

NA ÁSIA E NA OCEANIA

1 Nos anos anteriores, você teve a oportunidade de identificar e analisar as interações entre o 
clima, o relevo e a vegetação e reconhecer os diferentes domínios morfoclimáticos e os bio-
mas terrestres. Agora, no 9º ano, você terá oportunidade de ampliar os seus conhecimentos 
sobre esses conceitos a partir dos aspectos físico-naturais dos biomas existentes na Europa, 
Ásia e Oceania. Para iniciarmos esse aprofundamento, sugerimos que com o apoio do(a) 
professor(a) e de um atlas geográfico, consulte o mapa Vegetação (publicado em O Mundo, 
página 61), disponível em: https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv64669_cap3_
pt2.pdf Acesso em: 18 Mar. 2019 para responder às questões a seguir:

a) Identifique que tipos de biomas são encontrados na Europa, na Ásia e na Oceania?

b) Indicar no “mapa mudo” os biomas identificados na questão anterior. Lembre-se de inserir 
um título e criar uma legenda para cada tipo de bioma.

 

Mapa 1 – Elaborado especialmente para o São Paulo Faz Escola
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2 Analise os mapas 1 e 2, e em seguida, responda à questão.

ZONAS CLIMÁTICAS

Polar

Temperada

Intertropical

Zonas climáticas

Mapa 1 – Zonas Climáticas. Fonte: IBGE. 
Disponível em: https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv64669_cap3_pt1.pdf Acesso em: 26 Fev. 2019.

TEMPERATURA
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Fonte: Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE, Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos - CPTEC.
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Mapa 2 – Temperatura. Fonte: IBGE.

Disponível em: https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv64669_cap3_pt2.pdf Acesso em: 26 Fev. 2019.

a) Explique a relação entre a localização das zonas climáticas, a influência da temperatura e 
as características da vegetação dos seguintes biomas.

Floresta Temperada na Europa  

Florestas Tropicais na Ásia  

Desertos na Oceania e Ásia  

Savanas na Oceania  
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b) Podemos afirmar que a vegetação sofre influência de elementos climáticos, como por 
exemplo, a temperatura e a umidade, entre outros? Comente.

c) Considerando a atuação de diferentes fatores na formação da vegetação, liste as semelhan-
ças e as diferenças entre os tipos de vegetação presentes nos três continentes pesquisados.

3 Sobre a relação clima e tipo de bioma, propomos que consulte em livros didáticos e/ou 
atlas geográfico disponíveis na escola e/ou consulte em diferentes sites na internet, para 
preencher as lacunas com o clima predominante de cada bioma.

EUROPA 

Floresta Tropical Floresta Temperada Savana Deserto

ÁSIA 

Floresta Tropical Floresta Temperada Savana Deserto

OCEANIA 

Floresta Tropical Floresta Temperada Savana Deserto
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4 Observe a imagem a seguir. Em seguida, responda às questões.

a) Identifique qual é o bioma apresentado 
na imagem 1.

b) Indique as áreas de ocorrência desse 
tipo de bioma.

c) Mencione quais as suas principais carac-
terísticas.

Imagem 1. Fonte: Pixabay. Disponível em: https://pixabay.com/pt/photos/savanas-%C3%A1frica-qu%C3%A9nia-
tempestade-2796791/ Acesso em: 08 Mar. 2019.

d) Devido às condições climáticas, os solos encontrados nesse tipo de bioma são considerados 
pouco férteis. Sendo assim, com objetivo de torná-los mais produtivos, as atividades agríco-
las têm intensificado o uso de fertilizantes e agrotóxicos. Comente de que maneira o uso 
destes fertilizantes e agrotóxicos provocam impactos socioambientais.

e) Quase sempre apresentado como inimigo dos ecossistemas, o fogo é, no entanto, indis-
pensável para a preservação desse tipo, como afirmam unanimemente os estudiosos do 
assunto1. As queimadas são comuns nesse bioma, representando um dos principais riscos 
ambientais para diferentes espécies. Comente os impactos socioambientais desencadea-
dos pelas queimadas.

1 Fogo amigo no Cerrado. Fonte: Agência FAPESP.  Disponível em: http://agencia.fapesp.br/fogo-amigo-no-cerrado/25865/ 
Acesso em 18 Mar. 2019
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TEMA 2: A RELAÇÃO ENTRE BIOMAS BRASILEIROS E OS 
EXISTENTES NA EUROPA, ÁSIA E OCEANIA.

1 Observe as imagens e na sequência responda às questões.

Imagem 1- Florestas Temperadas e boreais. Fonte: IBGE. 
Disponível em: https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv64669_cap3_pt1.pdf  Acesso em: 23 Fev. 2019.

Imagem 2 - Florestas Tropicais. Fonte: IBGE.  
Disponível em:  https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv64669_cap3_pt1.pdf    Acesso em: 23 Fev. 2019

a) Quais as diferenças e semelhanças entre os biomas Florestas Temperadas e Florestas Tro-
picais?

b) Quais elementos e fatores climáticos são responsáveis pelas diferenças e semelhanças 
entre essas florestas?

2 Analise o quadro e na sequência responda às questões.

Elementos Climáticos Fatores Climáticos
Temperatura Relevo

Umidade Tipo de Solo
Pressão Atmosférica Latitude

Radiação Altitude

Quadro 1
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a) No Brasil, podemos encontrar a maior floresta tropical do mundo, a Floresta Amazônica 
tem características próprias devido a alguns elementos e fatores climáticos. Considerando 
os elementos e fatores descritos no quadro 1, explique como a temperatura, a umidade e 
a latitude tem influência no tipo de solo desta floresta. 

b) Com relação à circulação geral da atmosfera, explique a influência da temperatura, dos 
ventos e da precipitação na Floresta Amazônica.

c) Sobre o bioma Florestas Temperadas, explique qual a influência da temperatura, umidade, 
latitude e pressão atmosférica na vegetação.

3 Observe no mapa os destaques 1 e 2 e responda às questões a seguir.

0° 60°60° 120°120° 180°180°

0°

30°

30°

60°

60°

90°

90°

A Terra e o uso de seus recursos – Vegetação

1 2

Mapa 1 – A Terra e o uso de seus recursos (adaptado) – Vegetação. Fonte: IBGE.  
Disponível em:   https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv64669_cap3_pt2.pdf Acesso em: 27 Fev.2019.
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a) Identifique os biomas representados pelos números 1 e 2 e indique as suas respectivas 
localizações. 

b) Quais são as semelhanças e diferenças que podem ser percebidas nesses biomas.

c) Indique quais são os tipos de atividades econômicas e os impactos socioambientais pre-
sentes nestes biomas.

4 Observe a imagem a seguir e responda às questões. 

Imagem 1 - Fonte: Unsplash. 
Disponível em: https://unsplash.com/photos/

nAmAYm1h_Zo   Acesso em: 01 Mar. 2019.

a) Identifique o bioma apresentado na imagem 1 e 
as principais áreas de ocorrência.

b) Esse bioma apresenta uma significativa amplitu-
de térmica. Explique os motivos. 

c) Como vivem as populações nesse tipo de bioma. 
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5 Leia a afirmação e observe a imagem a seguir:

A Amazônia é considerada uma grande âncora 
ambiental para o Brasil, já que é a maior floresta 
tropical do mundo e a sua conservação é tema de 
discussões e financiamentos internacionais, es-
pecialmente pela sua importância na regulação 
do clima global. 

Fonte: Programa Ambiente é o Meio/Rádio USP/Jornal da USP. 
Disponível em: https://jornal.usp.br/atualidades/preservacao-
da-amazonia-e-um-assunto-serio-alerta-pesquisador/ Acesso 
em: 18 Mar. 2019.

Imagem 1 - Parques Nacionais do Jamanxim e do Rio Novo, 
Pará. Fonte: Ibama. 
Disponível em: https://www.flickr.com/photos/
ibamagov/31181653287/in/album-72157704127740704/ 
Acesso em: 15 Mar. 2019. 

Em seguida, reunido(a)s em grupos, pesquisem nos livros didáticos disponíveis na escola e 
em diferentes sites da internet os riscos de um processo de desertificação no bioma amazônico 
e o papel na regulação do clima global. Apresentem informações e dados do cenário atual e as 
perspectivas. No espaço disponível, registrem as principais ideias.

6 Leia os textos indicados a seguir. 

TEXTO 1

A causa primeira do declínio atual das florestas tropicais é obviamente o avanço da fronteira agropecu-
ária, impulsionado pela globalização do capitalismo e por uma rede muito interconectada de megacor-
porações que controlam toda a cadeia alimentar, dos insumos ao consumo final. Mas outra causa desse 
declínio começa a surgir no horizonte. Ela é sistêmica, isto é, decorre do sistema climático e da maior 
vulnerabilidade das florestas degradadas: aquecimento, secas, aumento das bordas, ressecamento por 
exposição aos ventos, maior insolação e maior combustibilidade das florestas fragmentadas, perda de 
espécies funcionais à sua conservação etc. Não por acaso, um inventário em 21 países publicado em 
2015 mostra que “a maior parte das 40 mil espécies de árvores tropicais podem ser agora consideradas 
como globalmente ameaçadas de extinção. 

Fonte: Jornal da Unicamp. Disponível em: https://www.unicamp.br/unicamp/ju/artigos/
luiz-marques/o-ultimo-seculo-das-florestas-tropicais#3 Acesso em: 18 Mar. 2019. 
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TEXTO 2

A Europa vem liderando os países industrializados na condução do desmatamento global. Isso é o que 
atesta um relatório independente divulgado hoje pela Comissão Europeia. Segundo o estudo, o consu-
mo de bens europeu levou a uma perda de floresta de pelo menos nove milhões de hectares entre 1990 
e 2008. Esse número representa uma área do tamanho da Irlanda. As coberturas florestais da Amazônia, 
do Sudeste Asiático e da África foram as mais afetadas. As principais economias industrializadas, junta-
mente com a China, foram responsáveis   por cerca de um terço de todo o desmatamento ocorrido no 
mundo no mesmo período. A crescente demanda da Europa por carne, produtos derivados do leite, 
biomassa e biocombustíveis para energia, além de outros produtos que necessitam de grandes áreas de 
terra também colocaram uma grande pressão sobre os ecossistemas florestais em todo o mundo. 

Fonte: Greenpeace. Disponível em: https://www.greenpeace.org/brasil/blog/europa-a-grande-vila-global-das-florestas/  
Acesso em: 18 Mar. 2019.

Com base na leitura dos textos e em seus conhecimentos sobre o tema, responda às ques-
tões a seguir:

a) O que você sabe a respeito do avanço da fronteira agropecuária sobre as florestas tropicais? 

b) Comente o que você entende por “rede muito interconectada de megacorporações que 
controlam toda a cadeia alimentar, dos insumos ao consumo final”, no contexto do declí-
nio das florestas tropicais. 

c) Pesquise em livros didáticos disponíveis na escola e/ou em diferentes sites da internet sobre a 
extinção de espécies de árvores tropicais. Registre as principais ideias no espaço disponível. 

d) Comente sobre a relação entre os países industrializados, aumento do consumo e desma-
tamento. 
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7 Leia a notícia a seguir.

Após a morte de pelo menos 80 pessoas devido a incêndios florestais perto da capital grega, Atenas, nos 
últimos dias, a principal autoridade da ONU para redução do risco de desastres enviou suas condolências 
às famílias das vítimas e pediu mais investimentos em prevenção no mundo todo. 
Descrevendo as mortes na Grécia como uma “tragédia verdadeiramente dolorosa”, Mami Mizutori, que 
também é representante especial da ONU para redução do risco de desastres, manifestou suas “sinceras 
condolências ao governo e ao povo grego neste momento difícil, enquanto as buscas por desaparecidos 
continuam”. O incêndio começou na segunda-feira (23) à tarde e se espalhou rapidamente pela pequena 
cidade de Mati, 29 quilômetros a leste de Atenas. O número de mortos deve aumentar na medida em 
que avançam as buscas. Centenas de pessoas ficaram feridas.
“Devemos àqueles que perderam suas vidas na Grécia e em outros lugares intensificar os esforços na 
prevenção e supressão de incêndios florestais”, disse. “Investir em resposta a desastres e preparação são 
ações vitais para este esforço, considerando que as perdas globais com incêndios florestais atingiram 
níveis recordes no ano passado, e poucas partes do mundo são poupadas deste risco à medida que a 
mudança climática multiplica a ameaça”. Mizutori enfatizou que o risco de incêndio deve ser levado em 
consideração quando estratégias nacionais e locais para redução do risco de desastres estiverem sendo 
desenvolvidas para cumprir o prazo de 2020 para reduzir as perdas por desastres, conforme descrito no 
Marco de Sendai para Redução de Riscos de Desastres.
Segundo um relatório da União Europeia, as florestas cobrem mais de um terço da área total da Europa. 
Grandes incêndios florestais tem afetado o continente repetidamente, especialmente os países do Medi-
terrâneo, lembrou o documento, enquanto “a atividade humana (acidental, negligente ou deliberada) é 
uma das causas mais comuns”. Este ano, a Suécia sofreu grandes incêndios florestais e 2017 registou um 
elevado número de incêndios mortais em Portugal, Espanha e Itália. Nos últimos anos, a extensão de áreas 
devastadas por incêndios na Europa, no oeste dos Estados Unidos e no sudeste da Austrália aumentou 
dramaticamente, de acordo com o Escritório da ONU para Redução de Risco de Desastres (UNISDR).
Fonte: ONUBR – Nações Unidas no Brasil. Disponível em: https://nacoesunidas.org/apos-tragedia-na-grecia-onu-pede-esforcos-de-prevencao-

-a-incendios-florestais-no-mundo/ Acesso em: 18 Mar. 2019.

Com base no texto e em seus conhecimentos sobre o tema, respondas às questões:

a) O que tem provocado o aumento no número de incêndios florestais na Europa? Quais são 
os países e continentes mais afetados de acordo com a notícia?

b) Que ações podem ser adotadas para reduzir o risco de desastres? 
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8 Observe a imagem e reflita sobre o papel da biodiversidade na manutenção da vida na 
Terra. Em seguida, registre no espaço disponível as suas percepções sobre essa temática.

Imagem 1 – Abelha. Fonte: Pixabay. Disponível em: https://pixabay.com/pt/photos/girassol-abelhas-ver%C3%A3o-jardim-
flor-1643794/ Acesso em: 18 Mar. 2019

Para aprofundamento do tema, propomos a leitura dos textos 1 e 2:

TEXTO 1 – Agricultura brasileira é dependente de polinizadores ameaçados de 
extinção

A polinização na agricultura contribui para a variabilidade genética das plantas, aumento da produção 
e a qualidade dos frutos. A redução das florestas e alguns pesticidas mais tóxicos são as principais 
causas  de extinção dos insetos. Segundo a bióloga Vera Imperatriz, revisora do relatório de poliniza-
ção brasileiro e professora aposentada do Instituto de Biociências (IB) da USP, existem outras causas 
importantes que constituem perigo aos polinizadores, entre elas cita as mudanças climáticas, a perda 
de hábitat, poluição ambiental, espécies invasoras e patógenos.
Dentre os poluentes ambientais, os agrotóxicos são os mais preocupantes, aponta o estudo. Na con-
tramão deste diagnóstico, em janeiro, o Ministério da Agricultura brasileiro liberou o registro de 28 
agrotóxicos e princípios ativos, entre eles o Sulfoxaflor, inseticida que está ligado ao extermínio das 
abelhas. O estudo propõe que se fique atento às regulamentações do uso de agrotóxicos.
A lista de insetos que sobrevoam culturas agrícolas supera o número de 600, dos quais no mínimo 250 
com potencial de polinizador, revela o relatório. As abelhas predominam, representando 66% das es-
pécies, porém, os besouros, as borboletas, as mariposas, as aves, as vespas, as moscas, os morcegos e 
os percevejos também fazem parte da lista.
Em termos econômicos, a polinização representou R$ 43 bilhões em 2018 para o País. Para chegar a 
este valor, os pesquisadores calcularam o produto da taxa de dependência de polinização pela produ-
ção anual considerando 67 cultivos. A soja responde por 60% deste valor, seguida pelo café (12%), la-
ranja (5%) e maçã (4%). Das 191 culturas agrícolas utilizadas para a produção de alimentos no País, 114 
(60%) são visitadas por polinizadores. A polinização das plantações em algumas regiões da China é 
feita de forma manual, mas o custo financeiro é alto e a produção e a qualidade dos frutos diminuem, 
explica a bióloga Vera.

Fonte: Relatório Temático sobre a Polinização, Polinizadores e Produção de Alimentos no Brasil/Jornal da USP. Disponível em: https://jornal.
usp.br/ciencias/ciencias-ambientais/agricultura-brasileira-e-dependente-de-polinizadores-ameacados-de-extincao/ Acesso em: 18 Mar. 2019
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TEXTO 2 – Importância das abelhas na produção de alimentos

Segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), 75% da alimen-
tação humana depende, direta ou indiretamente, de plantas polinizadas ou beneficiadas pela poliniza-
ção. Das 100 espécies de culturas que fornecem 90% dos alimentos do mundo, mais de 70 são polini-
zadas por abelhas, de acordo com a ONU Meio Ambiente.
“Por essa razão, as abelhas são consideradas ‘ajudantes invisíveis’ de agricultores em todo o mundo”, 
disse durante o evento o coordenador-residente do Sistema Nações Unidas no Brasil e representante-
-residente do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), Niky Fabiancic. De acor-
do com o representante da FAO no Brasil, Alan Bojanic, as abelhas mantêm o equilíbrio em nossos 
ecossistemas, e sua presença ou ausência podem indicar o estado do meio ambiente e alertar sobre 
possíveis ameaças ou mudanças do clima.
“No entanto, populações de abelhas e outros polinizadores diminuíram significativamente, e algumas 
abelhas e borboletas estão ameaçadas. Algumas das razões são pragas, o uso de pesticidas e práticas 
agrícolas insustentáveis, poluição e perda de habitat, danos que podem ser atribuídos em grande par-
te à atividade humana”, declarou.
Ele citou pesquisa feita pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (USP), segundo a qual as 
abelhas correm o risco de desaparecer das cidades brasileiras até 2047. O levantamento indicou que, 
das 25 mil espécies de abelhas existentes no mundo, cerca de 3 mil vivem nos municípios brasileiros. 
Noventa por cento desses municípios devem sofrer com a extinção desses insetos nos próximos 30 
anos, trazendo prejuízos para todos os seres vivos.
“No entanto, há muito que podemos fazer para proteger as abelhas e outros polinizadores. Manter 
seus habitats, comprometer-se com práticas agrícolas mais sustentáveis, levando em conta os conheci-
mentos indígenas e tradicionais, evitando o uso de pesticidas, são ações fundamentais para salvaguar-
dar essas espécies”. Segundo Bojanic, cada um de nós pode, em nossas decisões de consumo, esco-
lher produtos orgânicos sempre que possível e ajudar a aumentar a conscientização sobre a 
importância das abelhas para nossos ecossistemas. “Essas ações não apenas garantirão o futuro des-
ses laboriosos insetos, mas também ajudarão a proteger o meio ambiente e a humanidade”, concluiu.

Fonte: ONUBR – Nações Unidas no Brasil. Disponível em: https://nacoesunidas.org/onu-promove-evento-em-brasilia-para-lembrar-impor-
tancia-das-abelhas-na-producao-de-alimentos/ Acesso em: 18 Mar. 2019. 

Agora, em grupos, com o apoio do(a) professor(a), propomos que você e o(a)s colegas 
participem de uma roda de diálogo, de forma que possam expor as reflexões e críticas sobre os 
temas tratados nos textos. Registrem no espaço disponível as principais ideias. 
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SAIBA MAIS

Mapa “Variação das Áreas Florestais do Mundo” - indica a variação da porcentagem de 
área florestal em relação ao território total das nações desde 1990. Disponível em: https://
brasil.elpais.com/brasil/2017/03/27/internacional/1490614482_057509.html Acesso em: 18 
Mar. 2019. 

ONU elogia crescimento das florestas na Europa e nos EUA – reportagem que apresenta 
informações sobre as florestas europeias e norte-americanas. Disponível em: https://exame.
abril.com.br/mundo/onu-elogia-crescimento-das-florestas-na-europa-e-nos-eua/ Acesso 
em: 18 Mar. 2019. 

Laboratório de Biodiversidade da ONU - plataforma interativa de mapeamento desen-
volvida para enfrentar desafios relacionados à conservação da biodiversidade e ao desen-
volvimento sustentável. Disponível em: https://www.unbiodiversitylab.org/ Acesso em: 18 
Mar. 2019

TEMA 3: FENÔMENOS GEODINÂMICOS NA EUROPA, 
ÁSIA E OCEANIA E O POTENCIAL NA GERAÇÃO DE 

RISCO DE DESASTRES 

1 Com relação aos diversos fenômenos geodinâmicos na Europa, Ásia e Oceania, caracteri-
ze os tipos indicados a seguir:

Vulcanismo  

Tsunami/Maremoto  

Terremoto  

2 Divididos em grupos, investiguem a ocorrência desses tipos de fenômenos na Europa, Ásia 
e Oceania. Com o apoio do(a) professor (a) cada grupo deve elaborar uma apresentação 
multimídia (se possível) e/ou construir um painel para apresentar as consequências desses 
desastres naturais. Recomendamos que consultem jornais, revistas e/ou diferentes sites da 
internet para apoiar o desenvolvimento da pesquisa. Além disso, lembrem-se de utilizar 
mapas para contextualizar a atividade. Registre as ideias principais no espaço disponível.
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3 Leia o texto.

‘Círculo de Fogo’ coloca Indonésia em risco especial

A Indonésia, dada sua localização geográfica no chamado “Círculo de Fogo do Pacífico” – uma região 
propensa a terremotos, com diversos vulcões ativos – foi atingida com força por terremotos e tsunamis 
recentes. Há somente três meses, no final de setembro, mais de 2 mil pessoas morreram quando um 
poderoso terremoto atingiu a costa da ilha central indonésia de Sulawesi, provocando um tsunami que 
engoliu a cidade costeira de Palu. Em um dos piores desastres da história moderna, a região também 
foi atingida por um devastador tsunami em dezembro de 2004, que tirou mais de 230 mil vidas em 14 
países ao longo do Oceano Índico, a maioria delas na Indonésia.

Fonte: ONUBR – Nações Unidas no Brasil. Disponível em:  https://nacoesunidas.org/tsunami-na-indonesia-deixa-centenas-de-mortos-e-
-mais-de-50-desaparecidos-onu-apoia-resposta/ Acesso em: 23 Fev. 2019.

Agora que você conheceu o conteúdo do texto, o desafio é o seguinte: 

No mapa abaixo, localize o “Círculo de Fogo do Pacífico”. Em seguida, reflita sobre os fe-
nômenos geodinâmicos que são recorrentes nesta área e registre no caderno as principais ideias.

Mapa 1 - Mapa Mundo (América do Sul ao centro).  
Elaborado especialmente para o São Paulo Faz Escola.
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TEMA 4: OCUPAÇÃO E USOS DA TERRA EM DIFERENTES 
REGIÕES DA EUROPA, DA ÁSIA E DA OCEANIA

1 Leia o texto e responda às questões. 

ONU Meio Ambiente destaca avanços da China na restauração ecológica de larga escala

Na década de 1980, a região montanhosa de Qianyanzhou, na província de Jiangxi, sul da China, enfren-
tou uma severa erosão do solo devido ao desmatamento e a práticas agrícolas insustentáveis. O solo 
vermelho fértil estava desaparecendo, o que fez com que os rendimentos das colheitas caíssem. Mas 
uma mudança notável ocorreu nos últimos 30 anos graças a um plano de uso da terra apoiado pelo go-
verno chinês que reflorestou montanhas superiores, plantou pomares cítricos em declives moderados e 
arrozais nos fundos dos vales. Em poucos anos, esse mosaico de uso sustentável da terra passou a gerar 
rendas mais altas. As florestas são uma importante e necessária frente de ação na luta global contra as 
mudanças climáticas catastróficas, graças à sua incomparável capacidade de absorver e armazenar car-
bono. As florestas capturam dióxido de carbono a uma taxa equivalente a cerca de um terço da quanti-
dade liberada anualmente pela queima de combustíveis fósseis. Parar o desmatamento e restaurar as 
florestas danificadas, portanto, poderia fornecer até 30% da solução climática. 

Fonte: ONUBR – Nações Unidas no Brasil. Disponível em:  https://nacoesunidas.org/?post_type=post&s=china   Acesso em: 21 Fev. 2019.

a) Como o uso da terra está relacionado às características físico-naturais, nessa porção terri-
torial localizada no continente asiático?

b) Quais impactos socioambientais ocorreram na região montanhosa de Qianyanzhou? Quais 
as consequências?

c) Com base no texto e em seus conhecimentos, relacione os aspectos populacionais, os tipos 
de agricultura, a demanda de alimentos e as práticas sustentáveis no continente asiático.
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2 Com a mediação do(a) professor(a), você e o(a)s colegas formarão 03 grupos. Como ponto 
de partida, cada grupo deverá escolher 01 (uma) imagem. Posteriormente, pesquise em 
livros didáticos e/ou em diferentes sites da internet as características físico-naturais e a 
forma de ocupação e o uso da terra, a partir do contexto da Ásia, Oceania e Europa. Re-
gistrem no espaço disponível as ideias principais. 

Imagem 1 – Campo de cultivo de arroz. Fonte: 
Pixabay. Disponível em: https://pixabay.com/
photos/farmer-rice-field-countryside-3900957/ 
Acesso em: 27 Fev. 2019.

Continente asiático. Exemplos: destaca-se pelo cultivo de arroz e chá. 

Imagem 2 – Ovelha. Fonte: Pixabay. Disponível 
em: https://pixabay.com/pt/photos/ovelhas-
close-up-austr%C3%A1lia-1251949/ Acesso 
em: 18 Mar. 2019.

Continente Oceania. Exemplos: Austrália destaca-se pela pecuária 
(bovinos e ovinos), enquanto a Nova Zelândia destaca-se na pecuária 
(caprinos, suínos, aves) e pela apicultura, além do cultivo de frutas.

Imagem 3 – Bovinos. Fonte: Pixabay. 
Disponível: https://pixabay.com/pt/photos/
uma-vaca-no-pasto-leite-3237797/ Acesso em: 
27 Fev. 2019. 

Continente Europeu. Exemplos: destaca-se pela agricultura e pecuária.
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3 Leia o texto a seguir.

A degradação da terra pode assumir muitas formas, tais como abandono de terras, declínio das popula-
ções de espécies selvagens, desmatamento, perda de solo e da saúde do solo, perda de pastagens e 
água doce, dentre tantas. “Transformar os ecossistemas naturais em ecossistemas de produção orienta-
dos para o homem – por exemplo, agricultura ou florestas manejadas – cria benefícios para a sociedade, 
mas resulta simultaneamente em perdas de biodiversidade e dos serviços ecossistêmicos não prioriza-
dos. Valorizar e equilibrar esses trade-offs é um desafio para a sociedade como um todo”, explica Carlos 
Joly, professor do Instituto de Biologia (IB) da Unicamp e membro do Painel Multidisciplinar de Especia-
listas da IPBES.
“A degradação dos recursos da terra enfraquece nossos esforços para acabar com a fome. A gestão dos 
recursos terrestres é fundamental para garantir nossa visão de alimentos e agricultura sustentáveis. Um 
solo saudável é a espinha dorsal de o todo sistema alimentar saudável” comenta José Graziano da Silva, 
diretor-geral da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO), sobre os resulta-
dos do Diagnóstico.

O consumo elevado na maioria dos países desenvolvidos e o consumo crescente nas economias emer-
gentes e em desenvolvimento são vetores de peso que acarretam estas transformações. O crescimento 
populacional pode levar a uma expansão insustentável da agricultura e ao aumento descontrolado da 
extração da mineração e do crescimento urbano. [...] 
Para os especialistas, o impacto na degradação da terra não é muitas vezes visível devido às distâncias 
que podem separar os consumidores e produtores. A crescente desconexão espacial entre os consumi-
dores e os ecossistemas que produzem os alimentos e outros produtos de que dependem resultou em 
uma crescente falta de conscientização e compreensão das implicações das escolhas de consumo. Assim, 
aqueles que se beneficiam da superexploração dos recursos naturais estão entre os menos afetados pe-
los impactos negativos diretos da degradação da terra e, portanto, têm o menor incentivo para agir.
“Vivemos em um mundo cada vez mais conectado, mas, como consumidores, estamos vivendo cada 
vez mais longe das terras que nos sustentam. Abordar a degradação da terra local por local é insufi-
ciente quando o consumo em uma parte do mundo influencia a terra e as pessoas em outra” comen-
ta Monique Barbut, Secretária Executiva da Convenção das Nações Unidas para o Combate à Deserti-
ficação (UNCCD).
Os estilos de vida de alto consumo nas economias mais desenvolvidas, combinados com o aumento do 
consumo nas economias emergentes e em desenvolvimento, são os fatores dominantes que impulsio-
nam a degradação da terra globalmente. [...]

Fonte: Jornal da Unicamp. Disponível em: https://www.unicamp.br/unicamp/ju/noticias/2018/03/28/ 
cientistas-alertam-para-risco-de-extincao-em-massa-de-especies Acesso em: 18 Mar. 2019. 

Em seguida, responda às questões:

a) Destaque as principais ideias do texto.
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b) De acordo com o texto, aponte quais são os fatores dominantes que impulsionam a degra-
dação da terra em escala global. 

c) Como o consumo influencia na degradação da terra? Apresente até 03 argumentos.

d) Pesquise em livros didáticos disponíveis na escola e/ou em diferentes sites da internet, 
informações e dados sobre a agricultura sustentável e produção de alimentos na Europa, 
Ásia e Oceania. Em seguida, produza um texto dissertativo-argumentativo sobre o tema. 
Registre no espaço disponível as principais ideias. 
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TEMA 5: RECURSOS NATURAIS E FONTES DE ENERGIA 
EM DIFERENTES PAÍSES

1 Considerando que na China há extração e utilização de carvão mineral e produção de 
energia hidrelétrica pela Represa de Três Gargantas, elabore um texto dissertativo-argu-
mentativo, expressando sua opinião sobre o uso desses recursos naturais na produção in-
dustrial e inovação tecnológica, nas transformações da paisagem e os impactos ambien-
tais causados. Utilize informações do mapa abaixo e pesquisas em livros didáticos 
disponíveis na escola e/ou em diferentes sites da internet, para se apropriar sobre o tema. 

Carvão

África do Sul

Rússia
PolôniaAlemanha

China

Índia

Indonésia

Austrália

Estados
Unidos da
América

Casaquistão

PROJEÇÃO DE ECKERT III

1 000 2 000 km0
Fonte: Brown, T. J. et al. World mineral production 2012-16. Nottingham: British Geological 
Survey - BGS, 2018. Disponível em: <http://www.bgs.ac.uk/mineralsuk/statistics/
worldStatistics.html>. Acesso em: out. 2018.

Equador

Produção de carvão mineral (t) - 
maiores produtores

de 100 a 385 milhões

de 11 a 100 milhões

de 385 a 706 milhões

3,4 bilhões (China)

Mapa 1 – Carvão. Fonte: IBGE. 
Disponível em: https://atlasescolar.ibge.gov.br/images/atlas/mapas_mundo/mundo_recursos_minerais.pdf Acesso em: 01 Mar. 2019.

Com a mediação do(a) professor(a) apresente sua opinião aos demais estudantes da turma 
em uma roda de diálogo e registre as principais ideias no espaço disponível.

Essa atividade oferece a possibilidade para você refletir sobre os princípios e a importância da Educa-
ção Ambiental, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) e os conceitos da Redução de 
Riscos e Desastres (RRD), que colaboram para uma análise crítica, referente às consequências do uso 
de energia para produção industrial, uma vez que o desmatamento sem controle, por exemplo, pode 
levar à desertificação de áreas pela falta de manejo sustentável das florestas. 



52 SÃO PAULO FAZ ESCOLA – CADERNO DO ALUNO

2 Em dupla construa um jogo de tabuleiro em que apareça no circuito imagens de diferentes 
fontes de energia: hidrelétrica, termoelétrica, eólica, solar, geotérmica e nuclear, referen-
tes ao nosso objeto de estudo: Europa, Ásia e Oceania. 

 Considere seis (06) fontes de energia e três (03) Continentes. Para o jogo ser atrativo pla-
neje um tabuleiro com pelo menos 60 “casas”:

• 36 com imagens ou símbolos (média de 12 para cada Continente):

 (3 Continentes x 6 fontes de energia x 2 perguntas para cada fonte de energia = 36)

•  12 com dizeres de pule, avance etc.

•  12 em branco

IMPORTANTE!

Lembrar que para cada “casa” com imagem ou símbolo há uma carta, em tamanho semelhante aos 
jogos de cartas que você conhece, com perguntas sobre as diferentes fontes de energia, os respectivos 
impactos ambientais e usos da energia produzida. As regras são definidas pela dupla.
Para confeccionar o jogo procure utilizar materiais reaproveitados de coletas seletivas como: papelão, 
tampinhas, revistas para recorte das imagens etc. Assim, você estará colaborando com o Objetivo de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) 12 “consumo e produção responsáveis” e também com o 15 “Pro-
teger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável 
as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra e deter a perda de bio-
diversidade”, presentes na Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas.
O(a) professor(a) mediará toda a atividade e a sugestão é de que os jogos sejam trocados entre as 
duplas, assim você terá oportunidade de ampliar seu estudo.
Essa atividade pode contar com a colaboração dos (das) professores (as) de Arte e Matemática na ela-
boração da embalagem do jogo.

Elaborado especialmente para o São Paulo Faz Escola.

SAIBA MAIS

Agenda 2030 - 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS). Disponível em: ht-
tps://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/ Acesso em:01 Mar. de 2019.

Instituto Brasileiro de Geografia Estatística (IBGE) - apresenta mapas sobre a Terra e seus 
recursos. Disponível em: https://atlasescolar.ibge.gov.br/mapas-atlas/mapas-do-mundo/a-
-terra-e-o-uso-de-seus-recursos Acesso em:01 Mar. de 2019.

Ministério de Minas e Energia apresenta informações sobre matriz energética e matérias 
sobre as fontes de energia no Brasil e no mundo. Disponível em: http://www.mme.gov.br/
web/guest/pagina-inicial;jsessionid=DB24E3F72F4C5C00B0FA57C60D94023A.
srv155?p_p_id=3&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_3_struts_
action=%2Fsearch%2Fsearch&_3_redirect=%2F&_3_keywords=matriz+energetica&_3_
groupId=0  Acesso em:01 Mar. de 2019.

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) – apresenta diferentes fontes sobre riscos 
e desastres naturais. Disponível em: http://www.inpe.br/ Acesso em: 01 Mar. 2019.

Ministério do Meio Ambiente (MMA) - apresenta informações sobre o clima e uso da terra 
no Brasil e no mundo. Disponível em: http://www.mma.gov.br/informma/item/15337-setor-
-produtivo-apoia-posicionamento-brasileiro-na-cop-24.html Acesso em: 01 Mar.2019.



HISTÓRIA 53

HISTÓRIA

(EF09HI22) Discutir o papel da mobilização da sociedade brasileira do final do período di-
tatorial até a Constituição de 1988.

Nos anos 80 do século XX, ocorreram acontecimentos internos e externos, que levaram ao 
fim da ditadura civil-militar (1964 a 1985) no Brasil. Dentro desse contexto, movimentos sociais e 
as manifestações públicas passaram a ganhar uma adesão cada vez maior da população e de 
diferentes setores da sociedade. Podemos destacar a enorme mobilização que defendia elei-
ções diretas para presidente, denominada Diretas Já.

Assim, durante os anos 80, o Brasil passou por um complexo processo de transição política 
que levou ao fim da ditadura civil-militar e a eleição indireta do civil Tancredo Neves, (sua morte 
deixa no poder seu vice, José Sarney) e a elaboração da Constituição Federal de 1988. 

ATIVIDADE 1: VAMOS CRIAR UM JORNAL MURAL?

Faça uma pesquisa sobre um dos temas abaixo. Lembre-se dos detalhes de um jornal como: 
nome, formato, ilustração, manchete, título e layout do mural (que poderá ser afixado na classe).

O jornal mural deve conter imagens da época e notícias escritas pelo grupo. Escolha um dos 
temas listados: Anistia; artistas; greves metalúrgicas e sindicatos.

Após a realização dessa atividade, reflita em grupo sobre a seguinte questão e anote as 
considerações gerais, no seu caderno:

•  Após 31 anos, é necessário valorizar e lutar pela efetiva implementação dos seus dispositivos 
para garantir direitos sociais, políticos e econômicos?

Sugestão digital:

Lino é como se fosse um mural gigante. Ele permite anexar post-it's, fotos, vídeos e arquivos de forma 
coletiva. 

https://linoit.com/session/login
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ATIVIDADE 2

Analise a ilustração e realize as atividades, sendo que as “b”, “c”, 
“d” e “e”, devem ser feitas no seu caderno:

a) Quando esse cartaz foi divulgado? 

Elaborado especialmente para o São Paulo Faz Escola

Venha exigir 
seus direitos

Eu quero votar 
para presidente

PRAÇA DA SÉ
25 -01 - 84

b) Este cartaz destinava-se a qual público? Quais foram os possíveis autores? Qual a intenção 
do cartaz? 

c) Qual movimento da sociedade brasileira este cartaz representa? Pesquise esta mobiliza-
ção e cite alguns nomes que participaram. 

d) Pesquise e elabore uma linha do tempo com os principais momentos deste movimento.

e) Faça uma entrevista com sua família, amigos, conhecidos, parentes ou responsáveis, sobre 
as memórias deste período de redemocratização no Brasil. Pergunte do que eles se recor-
dam e registre-as.

f) A proposta de Emenda Constitucional (PEC) nº 05/1983, apresentada pelo então deputa-
do federal Dante de Oliveira (PMDB/MT), possuía o objetivo de  restaurar as eleições dire-
tas para presidente da República no Brasil (apresentada no dia 25 de abril de 1984). Esta 
emenda foi rejeitada pelos deputados. Seriam necessários 320 votos para que fosse envia-
da ao Senado. Nesse contexto, assinale a alternativa correta sobre o resultado desta 
emenda: 

 I) Uma ascensão da linha dura e manutenção da ditadura militar até 1990.

 II) Uma enorme frustração, pois a campanha das Diretas Já teve grande adesão popular.

 III) Uma vitória dos setores progressistas da sociedade brasileira. 

 IV) A consolidação da Democracia Brasileira.  
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ATIVIDADE 3

Leia o texto, observe a imagem e responda às questões.

Em 21 de abril de 1985, o então presidente eleito Tancredo Neves 
faleceu. Assume em seu lugar o vice, José Sarney, tradicional político 
maranhense com fortes conexões com o regime civil-militar e tal fato 
gerou enormes desconfianças na sociedade.

O grande desafio do governo Sarney era conter a inflação dos preços, 
que em 1985 chegou a 235%. O “Plano Cruzado” (1986) apresentou 
as seguintes medidas: congelamento de preços; troca da moeda 
corrente do Brasil (cruzeiro para o cruzado). Como consequência 
dessas medidas o governo incentivou a População Brasileira a atuar 
como “fiscal” de preço, ou seja, as pessoas deveriam denunciar os 
aumentos abusivos. 

EU SOU FISCAL DO

S A R N E Y

Elaborado especialmente  
para o São Paulo Faz Escola

a) Quando Tancredo Neves faleceu, quem era seu vice-presidente e em qual ano ele assumiu 
a presidência?

b) Analisando a ilustração e o texto, qual era o plano econômico de Sarney para o Brasil? 
Quem eram os fiscais? Debata com seus colegas como funcionava esta fiscalização e es-
creva os principais pontos deste plano.
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Para saber mais, acesse:

Infográficos:
25/04/2014 - Especial Direta Já – acessado 05-03-2019
https://www.camara.leg.br/internet/agencia/infograficos-html5/diretas/index.html

Diretas já 30 anos – Praça da Sé, as vozes da democracia - acessado 10-03-2019 http://noticias.terra.
com.br/brasil/diretas-ja/

1985 - 30 anos de democracia: Diretas já – acesso 04-05-2019  

https://www.youtube.com/watch?v=d8O5jTahTXo

Democracia em preto e branco - Filme completo – acesso 04-05-2019

https://www.youtube.com/watch?v=sxQ-6wxN308

Filme: Vlado - Trinta Anos Depois - acesso dia 10-05-2019

https://www.youtube.com/watch?v=Z2FxGL2SWGw

Senado na História - Lei da Anistia. Senador Teotônio Vilela - acesso dia 10-05-2019
https://www.youtube.com/watch?v=rkiciu4JX74

http://curriculomais.educacao.sp.gov.br/senado-na-historia-lei-da-anistia/

(EF09HI23) Identificar direitos civis, políticos e sociais expressos na Constituição de 1988 e 
relacioná-los à noção de cidadania e ao pacto da sociedade brasileira de combate a diversas 
formas de preconceito, como o racismo.

(EF09HI24) Analisar as transformações políticas, econômicas, sociais e culturais de 1989 aos 
dias atuais, identificando questões prioritárias para a promoção da cidadania e dos valores 
democráticos.

Para responder às atividades 1 e 2, leia o texto atentamente:

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988

A Constituição Federal de 1988 teve como objetivo instituir um estado democrático, destinado 
a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, 
o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, 
pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e 
internacional.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
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ATIVIDADE 1

a) Atualmente o Brasil vive em qual regime político?

b) O que é uma constituição? 

c) Qual a relação entre participação política e democracia? Cite um exemplo de mobilização 
social que contribui para a efetivação da democracia.

ATIVIDADE 2

a) Pesquise, no texto da Constituição Federal Brasileira de 1988, os artigos abaixo e escreva 
uma síntese sobre o que é apresentado neste documento.

Art. 5º (Tema: Todos são iguais perante a lei)   

§1º. - 

Art.3º (Tema: Racismo é crime) 
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Art.215º (Tema: a questão indígena). 

§1º. - 

b) Considerando os artigos da Constituição Federal Brasileira de 1988, pesquisados acima, e 
com base em seus conhecimentos, escreva um comentário sobre a atual situação dos afro-
-brasileiros e indígenas no Brasil.

 

ATIVIDADE 3

Pesquise, em um jornal impresso ou online, uma notícia que, na sua interpretação, não respeita 
a Constituição Federal. Anote, no seu caderno, os principais pontos e em grupo, elabore uma 
apresentação, seguida de debate.

PARA SABER MAIS: acesse os infográficos sobre a Constituinte. 

https://www.camara.leg.br/internet/agencia/infograficos-html5/constituinte/index.html

Link de filmes da 11º. Mostra de cinema e direitos humanos. 

https://mostracinemaedireitoshumanos.sdh.gov.br/2015/pagina-exemplo/catalogo/. Aces-
sado 20 de março de 2019

Filmes
"Constituinte 1987-1988" -  acessado 10-03-18

https://www.youtube.com/watch?v=5K2DewyvjHg

Direitos humanos, a exceção e a regra - acessado 10-03-18

https://www.youtube.com/watch?v=7gosBhZJTZY
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(EF09HI25) Relacionar as transformações da sociedade brasileira aos protagonistas da so-
ciedade civil após 1989.

ATIVIDADE 1

Leia o texto, observe a imagem e responda às questões abaixo:

Movimento Caras Pintadas

 Com tintas verde e amarela no rosto ficaram conhecidos como “caras 
pintadas”, o movimento estudantil, onde milhares de jovens foram às ruas 
em 1992 em resposta aos esquemas de corrupção, envolvendo o então 
presidente da república, Fernando Collor de Mello, primeiro presidente 
eleito após a redemocratização do Brasil, em 1989.

Na cidade de São Paulo, cerca de 400 mil estudantes com as caras pintadas se 
reuniram no Vale do Anhangabaú, no dia 25 de agosto de 1992, para pedir o 

impeachment.  O movimento cresceu pelo Brasil, e no dia 18 de setembro cerca 750 mil pessoas 
reuniram-se nas ruas de São Paulo. Assim, depois de muita pressão da sociedade brasileira o 
presidente Collor renunciou de seu cargo em 29 de dezembro de 1992. Posteriormente, a renúncia 
foi negada e ele sofreu o impeachment.

a) Após a análise e discussão do texto, construa um mapa conceitual a partir das palavras em 
negrito acima.

Elaborado especialmente 
para o São Paulo Faz Escola

CARA PINTADA



60 SÃO PAULO FAZ ESCOLA – CADERNO DO ALUNO

b) Você conhece algum movimento social? Com base em seus conhecimentos, escreva os 
nomes destes movimentos, descrevendo sua atuação, como são vistos pela sociedade e 
quais resultados já obtiveram em suas lutas.

ATIVIDADE 2

Os fatos, a seguir, apresentam as fases do processo de redemocratização do Brasil contemporâneo. 
Faça uma linha do tempo e coloque em sequência cronológica estes acontecimentos.

Impeachment de Fernando Collor de Mello - Eleição de Tancredo Neves -  Diretas Já - 
Anistia - Eleição de Fernando Collor de Mello -  Constituição de 1988 - Movimento Caras 
Pintadas. 
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(EF09HI28) Identificar e analisar aspectos da Guerra Fria, seus principais conflitos e as ten-
sões geopolíticas no interior dos blocos liderados por soviéticos e estadunidenses.

ATIVIDADE 1

Leia o texto e responda

URSS X EUA

A rede de computadores (internet) surgiu no final da década de 1960, durante a Guerra Fria. Havia 
uma disputa tecnológica pela sua invenção entre os norte-americanos (EUA) e os soviéticos (URSS). 

A NASA e o Departamento de Defesa (EUA) financiaram a pesquisa para o desenvolvimento 
do projeto. O objetivo era de criar uma rede capaz de armazenar dados que resistisse a uma 
destruição, caso ocorresse um ataque nuclear. Após um período de testes no ano de 1969, foi 
realizada uma operação, ligando instituições de pesquisa na troca de informações. 

A União Soviética (URSS) ao mesmo tempo, tentou criar a rede de computadores (Ogas), 
com o objetivo de facilitar o controle do Estado sobre as indústrias e empresas e integrar 
economicamente a URSS, porém este projeto fracassou. 

A internet no Brasil surgiu no final da década de 80, quando as Universidades Brasileiras começam 
a trocar pesquisas com os Estados Unidos.

a) Faça uma pesquisa, em dupla, sobre o desenvolvimento tecnológico na URSS e nos EUA, 
durante o período da Guerra Fria. Após a pesquisa, comente sobre a importância dessas 
inovações. 

b) Pesquise e elabore uma charge, desenho ou ilustração sobre o período da Guerra Fria, 
com os principais aspectos da tensão entre URSS e EUA.
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c) Faça uma análise sobre a charge, desenho ou ilustração que você (estudante) criou. 

ATIVIDADE 2

a) Durante o período da Guerra Fria, Cuba tornou-se um foco de tensão e de rivalidade ao 
governo dos EUA, uma vez que se alinhou à União Soviética. Ocorreram vários momentos 
de instabilidade, como a crise dos mísseis. No seu caderno, escreva um texto a respeito 
desse fato. 

(EF09HI29 e EF09HI30) Descrever, analisar e comparar as experiências ditatoriais na Amé-
rica Latina, seus procedimentos (econômicos, sociais, de censura e repressão) e vínculos 
com o poder, em nível nacional e internacional, e a atuação de movimentos de contestação 
às ditaduras.

ATIVIDADE 1

A América Latina, durante as décadas de 60 e 70, sofreu com ditaduras, que perduraram até a 
década de 90. Nesse período, ocorreram enfrentamentos entre os Estados Unidos e a União 
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Soviética, pelo domínio dos territórios na América Latina. Pesquise sobre as ditaduras da América 
Latina e construa, no seu caderno, um quadro comparativo como o que segue abaixo:

TABELA - COMPARAÇÃO DAS DITADURAS

PAÍS INÍCIO ECONOMIA CENSURA E REPRESSÃO TÉRMINO

Brasil

Argentina

Chile

Uruguai

Saiba mais:
Música: A Cuba. Victor Jara.

https://www.youtube.com/watch?v=XGXk0iPxvAI

ATIVIDADE 2

Leia o texto, analise a imagem e responda.

A operação Condor promoveu a união política e militar das ditaduras da América do Sul, entre 
os anos de 1960 a 1980. Criada com objetivo de coordenar e integrar os serviços de inteligência 
dos países envolvidos e de reprimir os movimentos políticos caracterizados como de esquerda, 
em especial os comunistas. Essa operação contou com apoio norte-americano, por meio da 
Agência Central de Inteligência (CIA).

a) Quando surgiu a "Operação Condor"? Quais foram 
suas principais ações?

Elaborado especialmente para o São Paulo Faz Escola

b) Faça uma análise da charge acima e elabore um texto explicando a imagem apresentada.
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Você sabia:

Condor-dos-andes ou Condor, é uma ave da família do urubu. Encontrado normalmente em 
altas altitudes na América Latina, mas também frequenta as terras baixas do litoral. É o sím-
bolo nacional da Colômbia, Equador, Bolívia e Chile, está presente nos brasões oficiais.

Para saber mais, acesse:

Assista ao vídeo - Documentário: OPERAÇÃO CONDOR
https://www.youtube.com/watch?v=f6TFEsuodUg

500 - Os Bebês Roubados Pela Ditadura Argentina - acessado 15-03-2018 
https://www.youtube.com/watch?v=51OgIATvuPA

A História Oficial -  acessado 15-03-2018 
https://www.youtube.com/watch?v=KAU6EPCzA8w  (Trailer)
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TEMA: FUSÃO, MESCLA DE LINGUAGENS

ARTES VISUAIS

MOMENTO I
Sondagem

O ser humano sempre inventou suas ferramentas, objetos utilitários, adornos... As cerâmi-
cas, por exemplo, não eram apenas úteis, os desenhos e formatos, as descobertas da queima e 
dos pigmentos ainda hoje causam admiração pela grande beleza das peças. Atualmente, há 
pessoas especialistas em criar objetos para uso cotidiano observando além da utilidade, tam-
bém a sua estética. Essas pessoas são designers profissionais.

O que faz alguém gostar mais de um objeto do que de outro? O que está em jogo neste 
gostar ou não? Mais do que uma questão de refinamento ou de poder aquisitivo, o gosto está 
vinculado às preferências estéticas.

Para ampliar o seu olhar sobre a estética do cotidiano observe o seu celular. Para iniciar, 
responda: 

De acordo com quais critérios você escolheria um celular?

Quem produz um celular leva em consideração a estética? Por quê?

Cole, em seu caderno de desenho, a fotografia de um celular que você considera ter um 
bom design e indique aspectos desse design e quais linguagens estão presentes nele. 

Agora, você será desafiado.

Para você começar a ter um olhar pensante, observe a sua classe. Veja como são e como 
estão disponibilizados os móveis, as cadeiras, carteiras. Registre, em seu caderno, as respostas 
para as perguntas, abaixo:

1. Para qual objeto da sala de aula você gostaria de propor um novo design?

2. Em grupo, com seus colegas, escolha um dos objetos da sala de aula para o qual vocês 
gostariam de propor um novo design. Qual foi o objeto escolhido? 
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3. De que outros tipos de design deste objeto vocês se lembram?

4. Com que materiais foram produzidos os objetos dos quais vocês se lembram?

Crie, em seu caderno de desenho, o esboço de um novo design para o objeto escolhido. 
Não há limite para a sua imaginação. Pense em um usuário específico e leve em consideração os 
avanços da tecnologia e as novas matérias-primas. Pense também no conforto, na eficiência, na 
segurança, na confiabilidade e usabilidade do produto, como fazem os estudos de ergonomia.

Avalie o projeto e responda: 

1. Quais problemas você enfrentaria para produzir em série esse objeto? 

2. A que tipo de público ele poderia ser destinado?

3. Ele teria aceitação no mercado em qualquer cultura? 

4. Como tornar o preço viável comercialmente?

Agora, apresente seu esboço à turma e ao professor e conheça os demais projetos.

É possível perceber diferenças ou semelhanças sobre design, depois da apreciação dos 
projetos desenvolvidos por todos os grupos?

MOMENTO II
Apreciação

Observe as imagens apresentadas pelo professor. Converse sobre elas com seus colegas e 
seu professor e responda no seu caderno: 

Mil novecentos e cinquenta e quatro é a data comum às figuras. 

1. O que permanece como bom design até hoje?

2. O que foi substituído ou transformado?

3. A moda de 1954 pode reaparecer em novo estilo em um futuro próximo?

4. O que é comum a todas essas imagens?

5. Como você vê a relação entre forma e função no design moderno?

6. E a relação da forma com os processos industriais? 

7. Você já customizou alguma roupa ou objeto?

8. Até que ponto você se sente seduzido pelas marcas presentes nas culturas juvenis?

9. A linguagem do design conecta-se com outras linguagens artísticas?
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Figura 1- Marilia Marcondes Torres. Lumem, 2018. Borrão Português. Cerâmica baixo esmalte.

Figura 2- Claudio Torres. Sala de Espera Egg, 2012. Fotografia.
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Figura 3- Djalma Novaes. Design Fantasia, 2019. Nanquim sobre Canson.

Figura 4- Marilia Marcondes Torres. Noivas de Cetim, 2019.  Fotografia. Revista Guia das Noivas.  
Álbum nº 6. Ano 1954. Acervo próprio.
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Figura 5- Marília Marcondes Torres. Toucador, 2019.  Fotografia. Guia das Noivas 1954. Álbum nº 6. Ano 1954. Acervo Próprio.

MOMENTO III
O design na formatura?

Agora que você está terminando o 9º ano, a conclusão de um ciclo de estudos, merece ser 
comemorado. 

Por que não aproveitar esse momento e criar uma marca da turma para celebrar a formatu-
ra? Quais outras ideias podem ser pensadas?

Faça uma chuva de ideias, que terá continuidade até o final do ano, converse com seus 
colegas e seu professor para conhecer vários setores em que o designer pode trabalhar.

Trace linhas dos setores, conforme os critérios a seguir, e cole um exemplo para cada setor 
selecionado: dois setores que você admira; dois setores que pouco conhece; três setores que 
poderiam contribuir para a comemoração da formatura. 

Design sobre: Mobiliário; Vestuário; Campismo; Instrumentos de medida; Jogos e brinque-
dos didáticos; Museus e exposições; Paisagismo; Idosos; Paginação; Sinalização; Dobradiças 
junções e ligações; Web design; Automóveis, aparelhos de som, de uso doméstico, com suas 
linhas de montagem; Cinema e televisão; Impressão; Tapeçarias; Mosaicos; azulejos, pisos; Vitri-
nes; Acessórios; Identidade visual; Embalagens; Iluminação; Atividade editorial.

Depois de conhecer as ideias de todos os colegas, registre, em seu caderno de desenho, 
seus esboços para a formatura.

Atividades para casa: Pesquise diferentes profissionais que trabalham com design de 
diferentes mercados em que atuam, e também estes artistas e suas obras: Le Corbusier, Pierre 
Jeanneret e Charlotte Perriand: Cadeira espreguiçadeira, 1928. Irmãos Campana: Cadeira 
Paraíba, Aço inoxidável e bonecas de pano e Mesa Tattoo. Jum Nakao, Vestido em papel da 
Coleção Primavera/Verão 2005.
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O que eu aprendi? Em Artes Visuais, a ação expressiva pode ser realizada a partir de várias 
inspirações em que é possível criar obras que dialogam com as linguagens gráficas (capas de 
livros, ilustrações de textos diversos etc.) e com o design, como expressão artística dos objetos 
de uso cotidiano. Explique esta afirmativa.

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

DANÇA

MOMENTO I
Apreciação 

Nesta proposição seu professor lhe apresentará algumas imagens de dança em vídeos ou 
impressas. Observe, atentamente, as imagens e escreva um texto focalizando os aspectos apre-
sentados nas seguintes questões:

1. Quais as semelhanças e diferenças que você percebe nas imagens? Elas mostram algu-
ma dança que você conhece? 

2. Como estão posicionados os pés, as mãos, o tronco e as pernas dos dançarinos? Há 
diferenças na expressão corporal dos dançarinos? 

3. Existe algum tipo de palco ou cenário nessas imagens? 

4. Como você imagina ser a música utilizada nesses tipos de dança? 

5. Observe se você reconhece o figurino usado pelos(as) dançarinos(as)? 

6. Quais movimentos gestuais dos bailarinos podem ser associados a “movimentos coti-
dianos”? 

7. Essas danças podem ser feitas em espaços abertos? 

MOMENTO II
Pesquisa em grupo

Vamos conversar um pouco sobre a História da Dança, a partir de três temas: 

Balés de repertório – Século XIX - Esses balés foram criados e encenados, durante o 
século XIX, mas continuam a ser executados pelas companhias de dança clássica até os dias de 
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hoje, a partir de remontagens da versão original. Os temas tratados são amplos e narram desde 
contos de fadas a lendas e histórias de pessoas do seu tempo e, na maioria das vezes, são 
baseados em roteiros literários. A pantomima, a mímica, os cenários, os objetos cênicos e os 
figurinos contribuem para construir a dramaturgia da cena. Títulos como “A bela adormecida”, 
“Coppélia”, “O lago dos cisnes” e “O quebra-nozes” são repertórios do balé clássico conhecidos 
e dançados mundialmente. 

Dança moderna − Século XX- Dançar para falar de dança: isso foi o que ocorreu ao longo 
do século XX, em que novos fatos aconteceram na relação da dança com o teatro e, também, 
com a música, e ao longo do qual vários artistas da dança, como Rudolf von Laban, Mary Wigman 
e Kurt Jooss, na Alemanha, e Martha Graham, nos Estados Unidos da América, conduziram suas 
pesquisas de maneira a abrir um diálogo com outras linguagens de arte.

Dança teatral – Na dança associada ao teatro, encontramos uma modalidade muito co-
nhecida e praticada na atualidade: a dança-teatro, ou dança teatral. É possível afirmar que ela 
possui várias faces. Esteticamente, descende das inter-relações entre protagonistas da dança de 
expressão alemã, da atividade de Kurt Jooss como pedagogo e coreógrafo, assim como da in-
fluência da dança moderna estadunidense, já que os mais significativos coreógrafos de dança 
teatral da primeira geração estudaram em Nova Iorque, e alguns inclusive atuaram por vários 
anos em diferentes companhias dos EUA.

Para ampliação do repertório, dividam-se em grupos de seis integrantes e pesquisem 
mais sobre esses temas. Aguarde orientação de seu professor sobre a divisão dos grupos e 
temas. Procure organizar, com seu grupo, uma apresentação dos conhecimentos que você 
encontrar sobre o tema pesquisado. Procure ser original na apresentação da pesquisa de seu 
grupo, que pode ser em forma de jornal escrito, jornal televisivo, painel, linha de tempo visual, 
exposição de imagens sobre dança, projeção de vídeos ou outro modo que vocês considera-
rem interessante.

MOMENTO III

Apresentação das pesquisas realizadas em grupo.   Agora é momento de cada grupo com-
partilhar os conhecimentos encontrados durante a pesquisa sobre a História da Dança. Observe 
como cada grupo conseguiu aprofundar os conhecimentos sobre a História da Dança e a criati-
vidade na apresentação. 

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

Na trilha do som, quando a sonoridade deu a mão para a imagem.

Quando escutamos uma música em uma estação de rádio, ou vamos a algum show ou 
concerto, apreciamos a música como acontecimento musical principal, como um evento 
perceptivo que demanda para si, para seus elementos constituintes, o foco de nossa atenção e 
de nossa fruição. Isso se dá porque ela foi composta para ser ouvida, ou foi colocada naquela 
situação (rádio, show, concerto) para o centro das atenções.

A música também se conecta com: a propaganda (incluem-se os jingles), as músicas para 
dança, teatro, cinema, performance, toque de celular. No videoclipe, muito popular entre os 
jovens, a imagem está a serviço do som.

Entre outras possibilidades para estudar as fronteiras líquidas entre as linguagens da arte, 
vamos nos ater aqui às relações que a música trava com o cinema.

MOMENTO I
Na trilha do som

Converse com seus colegas e seu professor a respeito da imagem a seguir:

Imagem fornecida por Eliana Florindo. Recorte fragmento de edição no Windows Movie Maker  
faixa de áudio/Vicent Van Gogh - Flyng fox. 

1. O que você percebe ao olhar a imagem? 

2. Reconhece os quadros de uma cena e a pista de áudio? 

3. Você sabia que o termo ‘‘trilha sonora’’ nasceu exatamente dessa ferramenta do cine-
ma, ou seja, pista, banda ou trilha de som? 

4. Como você acha que a trilha sonora acontecia na época do “cinema mudo”? A música 
fazia parte da projeção? Como? Por quê?  

5. Há trilhas sonoras também para a dança e o teatro? 

6. Qual é o papel da música no cinema? Serve para criar o “clima”? Ser o tema romântico 
de um casal?
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7. O anúncio dramático no começo do filme antecipa a história contada? Ou apenas a 
música que toca ao fundo de uma cena de festa ou restaurante?  

8. De quais efeitos de som em filmes você se lembra? Como você acha que eles foram 
produzidos? De que modo influem na sensação que a cena oferece?

Registre, em seu caderno, o que ficou da conversa.

MOMENTO II
Pesquisa em grupo: Jogos no computador

Atualmente, além dos filmes e dos espetáculos de dança e teatro, várias propostas de jo-
gos de computador envolvem trilha sonora. 

A partir das orientações de seu professor, que jogos com trilha sonora você e seu grupo 
podem descobrir? Vocês podem começar pelo site do grupo Amanita Design (disponível em: 
<http://amanita-designe.net/samorost-2/ acessado em: 26 fev. 2019), navegando por ele para 
ver e ouvir os trabalhos desse grupo (os jogos podem ser acessados a partir do botão flash ga-
mes). 

1. O que você pode perceber em relação à trilha sonora? 

2. E na relação com outras linguagens?

3. Depois da pesquisa, quais jogos com boas trilhas sonoras você recomendaria a seus 
colegas? 

Registre, em seu caderno, o que ficou da conversa.

MOMENTO III
Ação Expressiva – Efeitos de som

A partir das orientações de seu professor, você vai realizar duas ações expressivas, utilizan-
do os efeitos do som. 

A) Transformações a partir de uma cena em movimento 

Pesquise cenas de suspense ou de mistério e escolha uma para criar uma transformação da 
cena, apenas com a sonorização, mantendo o mistério ou suspense, ou transformando o signifi-
cado da cena totalmente, como, por exemplo, em uma cena cômica, de propaganda etc. Anote 
inicialmente tudo o que perceberam da cena escolhida sem som algum, assim como todas as 
sensações – euforia, empatia por algum personagem, medo, mal-estar, calma etc. Depois, expe-
rimente assistir ao mesmo trecho com o áudio original e perceba se há diferenças entre a primei-
ra experiência e a segunda. A partir daí, você pode criar sonoridades para alterar o conteúdo 
emocional da cena? Afinal, qual a importância da trilha sonora? 

Apresente para seu professor e seus colegas.
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B) Transformações a partir de um objeto 

É possível fazer um objeto simples e ingênuo parecer um monstro, a partir de recursos so-
noros?

Traga para a aula um objeto que considere interessante para desenvolver esta proposta: o 
objeto em si, uma fotografia sua ou um pequeno vídeo com você. Para criar o vídeo, poderá 
utilizar as câmeras filmadora ou fotográfica digital, ou mesmo celulares. O objeto precisa ser 
necessariamente animado, ou seja, você precisará conferir-lhe movimento, mesmo que isso 
aconteça ao vivo, sem a utilização de gravação em vídeo. 

Para isso, você precisa organizar as ideias em um roteiro para que se saiba o que acontece-
rá com o objeto. 

Quais seriam seus dilemas, obstáculos ou desafios? 

Qual será a sua história contada? 

Um monstro que ataca uma cidade? Um monstro apaixonado? Um monstro à procura de 
sua mãe? A tarefa seguinte é a sonorização. Como soaria um pintinho de 5 metros de altura? Ou 
uma caneta gigante assassina? Ou um repolho voador? Que outros objetos você poderia esco-
lher para representar o monstro por meio da sonoplastia? A apresentação do som poderá ser 
feita por meio de gravação ou de execução ao vivo na classe. 

Depois que todos os grupos apresentarem suas criações, ao vivo ou por meio de gravação, 
registre, em seu caderno, as sensações provocadas, os recursos utilizados por outros grupos, 
que você considere interessantes, e outras ideias que surgirem após essa experiência.  As apre-
ciações e as pesquisas ampliaram a percepção sobre trilha sonora? 

Para comemorar sua formatura, o que poderia ser feito em relação à música? Por que não 
aproveitar este momento para criar uma marca sonora da turma para celebrar a formatura? 
Quais outras ideias podem ser pensadas? Não deixe de fazer suas anotações. 

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

TEATRO

MOMENTO I
Sondagem – O que penso sobre teatro?

Você já foi ao cinema? E ao teatro? A que já assistiu? De que você se lembra dos filmes e 
das peças aos quais assistiu? Qual seria a diferença entre teatro e cinema? Para você, é possível 
fazer teatro com imagens de filme ou fazer filme como se faz teatro? Como você imagina que 
seria um espetáculo teatral, que tenha inserido– imagens de filme? E como pode ser um filme 
que seja como uma peça teatral? Registre, em seu caderno, o que ficou da conversa.
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MOMENTO II
Movendo a apreciação

1. O rastro do cinema na narrativa cênica 

Converse com seus colegas e seu professor, a respeito das imagens do espetáculo “Memó-
ria Afetiva de um Amor Esquecido”, da companhia de teatro Os Dezequilibrados, que o seu 
professor vai apresentar, e registre, em seus cadernos, as respostas para as questões abaixo:

1. Ao olhar atentamente as imagens, você pode perceber que há projeção de vídeo nesse 
espetáculo?

2. Onde você imagina que os espectadores assistem ao espetáculo?

3. Será que o espetáculo acontece numa sala de teatro? 

4. Será que o espectador fica sentado numa plateia diante do palco? 

5. O título “Memória Afetiva de um Amor Esquecido” sugere qual tema para o espetáculo? 

6. A projeção de vídeo em espetáculos faz do teatro um cinema?

2. O rastro do teatro na narrativa fílmica 

Agora aprecie recortes do Filme: Em busca da terra do nunca

1. O que você percebe de semelhante e de diferente entre as cenas desse filme e as do 
espetáculo da companhia Os Dezequilibrados? 

2. Percebe-se a linguagem cinematográfica e a linguagem teatral nesse filme?

Depois de conversar com seus colegas e seu professor sobre as imagens e o filme, respon-
da, em seu caderno:

1. Que semelhanças e diferenças há entre o que você imaginava, sobre a criação de um 
espetáculo e de um filme que junta teatro e cinema, na montagem de “Memória afetiva 
de um amor esquecido” e do filme “Em busca da Terra do Nunca”?

2. Qual a contribuição da fantasia e da imaginação para a elaboração destas cenas? E para 
a elaboração da história?

Registre, em seu caderno, o que ficou da conversa.
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MOMENTO III
Pesquisa em grupo 

Seu professor vai propor uma pequena pesquisa em grupo. Combine com seu grupo, o 
modo de apresentação da pesquisa aos colegas da sala. Estejam prontos no dia agendado pelo 
seu professor. Registre, em seu caderno, as respostas para as seguintes perguntas: 

1. Quem vai participar do seu grupo?

2. Que tema seu grupo vai pesquisar?

3. Como foi para você realizar a pesquisa?

4. Quais temas pesquisados você achou mais interessantes? Justifique.

5. O que você aprendeu com essas pesquisas que ainda não sabia?

6. O que mudou para você em relação ao modo como conhecia o teatro e o cinema?

MOMENTO IV
Ação Expressiva – Improvisando com a linguagem 

de fotos, efeitos sonoros e mímica

Para a experimentação no fazer teatral, aguarde as instruções de seu professor sobre a 
improvisação em jogos teatrais que envolvem as mídias rádio e televisão. Depois de jogar e de 
assistir ao jogo de seus colegas, registre, em seu caderno, suas impressões:

• JOGO DAS FOTOS

• FOTO INSTANTÂNEA- FOTO EM GRUPO

• SONOPLASTIA GRUPAL - EFEITOS SONOROS

• MÍMICA- IMPROVISAÇÃO DIRIGIDA

Para finalizar o estudo da linguagem teatral e o cinema a proposta é: no rastro cênico da 
formatura do 9° ano.

Você gostaria de fazer uma apresentação teatral no dia da formatura? Da experiência já 
realizada, que ideias de cenas podem ser aproveitadas para uma pequena apresentação pública 
no dia da formatura? Que outras ideias podem surgir? O que você gostaria de mostrar no dia da 
formatura, criando a partir das descobertas que fez da linguagem teatral?

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

Olá! Ao realizar as atividades
a seguir, você trabalhará com

leitura, escrita, oralidade e
análise linguística.

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: 

• utilizar diferentes estratégias de leitura; 
• empregar elementos gramaticais adequando-os ao uso da língua; 
•  localizar as partes essenciais do texto tendo em vista os objetivos de leitura como 

forma de possibilitar uma maior compreensão do texto;  
• sistematizar conteúdos e informações; 
• produzir resenhas e textos de opinião;
•  inferir a presença de valores sociais, culturais e humanos e de diferentes visões de 

mundo.
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ATIVIDADE 1
Leitura

Durante a leitura, grife as informações mais importantes de cada parágrafo.

O universo da magia retorna – Harry Potter e a Criança Amaldiçoada

Marcos Rodrigues Ferreira

Desenho de Fernanda Pio Fernandes,12 anos, 7º ano

Fiquei empolgado em ler a publicação de Jack Thorne, principalmente após ler When 
you cure me, um belíssimo texto no qual o autor discorre sobre a experiência de estar 
apaixonado muito jovem. Pena não ter sido ainda traduzido para o português. Fica a 
dica para os editores.

O livro Harry Potter e a Criança Amaldiçoada é considerado o oitavo da série criada por J. 
K. Rowling. Isso gerou um certo desconforto por parte significativa dos fãs, assunto que 
retomo ao final do texto. A edição do livro é muito bem realizada, trazendo todos os deta-
lhes da encenação da peça. E esse foi um dos pontos que mais me agradou na leitura, pois 
foi um dos poucos livros que trazem enredos de peças de teatro com tanto cuidado e, em 
minha opinião, deixa evidente o talento para adaptações dos autores. 

A história desenvolve-se dezenove anos após os eventos do último livro da série, Harry 
Potter e as Relíquias da Morte. Harry, agora adulto, tenta reorganizar sua vida na tenta-
tiva de se tornar um bom marido e pai, principalmente em relação a Alvo, seu filho do 
meio, que tem muitas dificuldades em conviver com a pressão de descender de quem 
sobreviveu a Voldemort. Harry casou-se com Gina Weasley e tem três filhos. Ocupa um 
cargo importante no Ministério da Magia.
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O livro continua a história de Harry e seus amigos, mas também apresenta novos perso-
nagens, principalmente Alvo e seu melhor amigo, Escórpio, filho de um grande desafe-
to de Harry na série original, Draco Malfoy.

O enredo tem como foco os relacionamentos, principalmente familiares. Cabe lembrar 
de que se trata do roteiro da peça. O livro, portanto, não segue o modelo narrativo 
comum à literatura fantástica, o que pode provocar certo estranhamento em alguns fãs. 
O que é central na história é a maneira como os relacionamentos são construídos no 
desenvolvimento da peça. Muitas emoções e sentimentos não explorados nos livros 
anteriores à saga são desnudados, enfatizando as relações cotidianas, o que é algo 
esperado, já que trata da maioridade dos personagens.

J.K.Rowling assina o projeto da peça que deu base ao livro. O roteiro foi escrito e de-
senvolvido pelo dramaturgo Jack Thorne em parceria com o diretor teatral John Tiffany.

Uma leitura que certamente agradará aos fãs e, também, aos neófitos do universo de 
Harry Potter. 

No entanto, citei um certo desconforto em dar ao livro e à peça a nomenclatura de 
continuação da obra. Muitos fãs consideram que um texto que não tenha sido escrito 
pela autora aproxima-se muito mais de uma fanfic, portanto não poderia dar sequência 
ao legado criado por ela.

Controvérsias à parte, já existem especulações sobre uma eventual adaptação para os 
cinemas.

Finalizando, trata-se de uma leitura agradável, diria até mesmo visceral para os fãs e 
que demonstra que o universo mágico criado por J.K. Rowling ainda tem o poder de 
exercer grande fascínio entre o público leitor. Vale a leitura, vale a nostalgia em ver a 
evolução de personagens tão queridos pelos fãs.

THORNE, Jack; TIFFANY, John. Harry Potter e a Criança Amaldiçoada – Partes um e dois.  
Tradução Anna Vicentini. São Paulo: Rocco, 2016. 352 p. Título original: Harry Potter and the Cursed Child – parts one and two.

1 O texto que você leu é uma resenha. O que você sabe a respeito desse gênero textual? 

2 Já leu alguma resenha? 

3 Quem escreve resenhas? 

4 Onde, geralmente, as resenhas são encontradas?

A resenha é um gênero textual por meio do qual se faz uma avaliação crítica sobre 
acontecimentos culturais, tais como: filmes, livros, espetáculos, apresentações tea-
trais, entre outros. A resenha crítica tem por objetivo apresentar ao leitor/especta-
dor a obra resenhada, trazendo a opinião do resenhista.
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ATIVIDADE 2
Releitura

1 Pode-se dizer que o texto lido é uma resenha crítica? Por quê? Explique.

2 A resenha lida é sobre qual livro e autor?

3 O que levou a resenhista a se interessar em ler o roteiro da peça escrita por Jack Thorne?

4 Qual o tema do livro resenhado? Explique.
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5 Leia e dê sua opinião sobre o trecho: “No entanto, citei um certo desconforto em dar ao 
livro e à peça a nomenclatura de continuação da obra. Muitos fãs consideram que um tex-
to que não tenha sido escrito pela autora aproxima-se muito mais de uma fanfic, portanto, 
não poderia dar sequência ao legado criado por ela.”

O termo fanfic é uma abreviação de fan fiction (ou fanfiction), e se refere à ficção 
criada por fãs, sem caráter comercial ou lucrativo, a partir de uma determinada his-
tória criada por outra pessoa.

6 Qual o conflito existente entre Harry e seu filho Alvo? 

7 A resenha crítica deve trazer a opinião do resenhista. Na resenha lida, a opinião é favorável 
ou não ao livro? Justifique com trechos do texto.
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8 Você considera que o gênero resenha auxilia ou estimula a leitura de livros? Por quê?

9 Leia o trecho: “Finalizando, trata-se de uma leitura agradável, diria até mesmo visceral 
para os fãs e que demonstra que o universo mágico criado por JK Rowling ainda tem o 
poder de exercer grande fascínio entre o público leitor”.  Pesquise o significado da palavra 
em negrito. Por que o resenhista utilizou a palavra visceral para caracterizar a leitura? Que 
efeito essa palavra pode provocar no leitor?

10 Circule, no trecho a seguir, os pronomes e verbos que expressam a presença do resenhista.

[...] E esse foi um dos pontos que mais me agradou na leitura, pois foi um dos poucos livros 
que trazem enredos de peças de teatro com tanto cuidado e, em minha opinião, deixa 
evidente o talento para adaptações dos autores [...]

ATIVIDADE 3
Explorando outras resenhas

Para ler outras resenhas, sugerimos que você explore o blog Quem Lê Sabe Porquê, 
disponível em: <http://www.quemlesabeporque.com/>. Acesso em: 08 abr. 2019.
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ATIVIDADE 4
Produção Escrita – Resenha

Para auxiliá-lo, leia a resenha abaixo e perceba as características que estruturam esse gênero.

A Interminável Chapeuzinho, de Angela Lago. Uma história sem fim?

Agora você pode escolher qual o destino do Lobo-Mau, que cami-
nho Chapeuzinho Vermelho irá tomar, quem chegará primeiro à casa 
da Vovó, entre outras opções que A História Interativa da Literatura 
Infantil - Chapeuzinho Vermelho, de Angela Lago, oferece.

Nesta história inovadora o que vale é a possibilidade de interação 
com o internauta que, através dos comandos do mouse, vai desco-
brindo ações, movimentos e sequências; e o melhor, quantas ve-
zes quiser.

A navegação exploratória do livro digital permite encontrar 
múltiplos caminhos e desfechos, causando também certo 
estranhamento ao leitor que se depara com as personagens do 

conto de fadas original, mas, agora no contexto digital, no qual ele, leitor, aciona um 
comando sem saber qual será o resultado. O internauta pode escolher os caminhos 
aleatoriamente, conforme seu interesse. É essa expectativa sobre o que vai acontecer na 
tela e o que o leitor já sabe da história original que desperta a curiosidade e o aspecto 
lúdico do texto. São tantas as opções, que o leitor se vê fascinado e instigado a recomeçar 
a história para testar outras possibilidades de interação.

A Interminável Chapeuzinho é contada sem o uso do código verbal escrito, existem ape-
nas apelos visuais e sonoros. Dada essa característica, o texto pode ser lido por leitores 
ainda na fase de alfabetização. O professor-alfabetizador pode explorar tanto o conto de 
fadas original, quanto as possíveis múltiplas leituras do hipertexto. Por exemplo, quando 
acontece um fato não registrado no conto original, as personagens abrem um livro (re-
presentação do conto original) e sinalizam que aquele não é o final esperado.

Bem ao gosto do público infantil, essa interessante obra torna-se atraente para esses leitores 
por referir-se a uma conhecida história infantil, por possibilitar a interação com as persona-
gens do conto, pelo colorido das cenas e imagens e por disponibilizar, também, ao professor 
um trabalho diferenciado com a garotada, explorando novas e outras formas de ler.

Vale a pena conferir!

A autora

A escritora e ilustradora Angela Lago, mineira de BH, já publicou cerca de trinta livros 
no Brasil e no exterior, além de ter ilustrado mais de quinze títulos de outros autores. 
Sua preferência são os livros infantis. Neste excelente trabalho, disponível no site www.
angela-lago.com.br, ela explora os recursos da leitura hipermidiática, que diferentemente 
da leitura impressa, exige um perfil de leitor interativo e curioso, crítico e múltiplo.

Martha Wassif Salloume Garcia

Desenho de Fernanda Pio 
Fernandes, 12 anos, 7º ano.
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1 A resenha do texto “A interminável Chapeuzinho”, refere-se a qual autor e obra? 

2 Na sua vida escolar, você já deve ter lido alguns livros ou assistido alguns filmes. Nessa 
atividade, você fará o papel de um resenhista. Para escrever a resenha, você escolherá um 
livro ou filme de que gostou.

Fique atento a algumas informações que não podem faltar em sua resenha:

•  Identificação da obra: coloque o nome do livro ou do filme, do autor, entre outras 
possibilidades.

•  Apresentação da obra: apresente, em poucas linhas, o conteúdo do texto a ser rese-
nhado.

• Descrição do conteúdo: descreva o texto, falando sobre a história lida ou assistida.

•  Análise crítica: dê sua opinião sobre o livro ou o filme. Use argumentos para embasar 
e explicar sua opinião.

•  Recomendação da obra: recomende (ou não) o livro ou o filme, analisando para quem 
o texto deve ser indicado.

•  Identificação do autor do livro, do diretor do filme: fale brevemente da vida e de ou-
tras obras já produzidas.

• Identificação do resenhista: escreva seu nome, como autor da resenha.
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Revisando sua produção

Para auxiliá-lo, antes de finalizar sua resenha, verifique se:

Critérios Não Parcialmente Satisfatoriamente

O título corresponde ao livro ou 
filme resenhado?

A resenha traz as principais 
informações do livro lido ou 
filme assistido (enredo)?

O texto apresenta palavras e/ou 
expressões que avaliam o livro 
ou filme resenhado?

Considera que seu texto atingiu 
o objetivo de apresentar e 
avaliar o livro ou filme que você 
escolheu para resenhar?

O texto apresenta uma 
linguagem adequada ao público-
alvo (outros alunos) e ao suporte 
em que será veiculado (Jornal 
Mural da escola)?

Utilizou adequadamente a 
norma-padrão?
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Reescrita

Caso você perceba que seu texto não atendeu satisfatoriamente aos critérios acima, rees-
creva-o, realizando os ajustes necessários.

ATIVIDADE 5
Planejando a Produção Escrita de um Texto de Opinião

Em uma resenha crítica, que é um gênero textual, a opinião de quem escreve aparece. É 
utilizada para recomendar, criticar, efetuar sugestões. É um texto de informação, mas também 
traz a opinião do resenhista sobre uma determinada obra, como um filme, um livro etc.

Agora, vamos explorar outro gênero textual: o texto de opinião. 

O texto de opinião discorre a respeito de um determinado assunto, em que apre-
senta uma estrutura básica, por exemplo: a introdução, os exemplos, a discussão a 
respeito do assunto e dos exemplos, o desenvolvimento e a conclusão.
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Após a leitura colaborativa dos textos abaixo, você conhecerá um pouco mais sobre o tex-
to de opinião. Atente para:

•	 a estruturação do texto, 

•	 a apresentação do tema a ser defendido com opiniões, 

•	 a forma como os argumentos foram desenvolvidos, 

•	 a finalização do texto.

TEXTO 1
O direito de votar: instrumento de transformação social

Fala-se muito na importância do voto. Todos os anos, veem-se inúmeras campanhas pela 
conscientização de eleitores, na tentativa de se estabelecer um processo democrático fi-
dedigno e consciente. Mas, excluída a visão do ato reducionista de votar, será que todos 
entendem a sua real importância? Será que todos, ou pelo menos a maioria dos brasilei-
ros compreendem como utilizar esse momento de democracia para realizar transforma-
ções sociais? Talvez não, talvez poucos saibam. É necessário então, mudar esse quadro. E 
a mudança dá-se através de duas ferramentas: educação cívica e transformação cultural. 

Educação cívica é a compreensão dos direitos e deveres individuais em relação ao bem 
público. Nesse sentido, o voto é mais um integrante desse contexto. Nele, votar signi-
fica eleger representantes que estão em sintonia com as demandas da sociedade, e 
impedir que meros populistas enganem o povo com falsas promessas e compras de 
votos. Grupos escolares, ONGs e associações de bairro são importantes canais de edu-
cação cívica, por atuarem junto às pessoas, próximos de suas realidades. Com eles, re-
aliza-se o primeiro passo na resolução das questões iniciais deste texto. 

O segundo passo, que é a transformação cultural, é o mais difícil. O que se tem de tra-
balhar aqui é a mudança de visão do eleitor. Este pensa que o voto é a sua única arma 
política para mudar a sociedade, mas na verdade não é. O voto é uma parte de um
todo, de um processo de cidadania que envolve cobranças pós-eleições, acompanha-
mento dos candidatos eleitos e da tramitação das leis e projetos. Ou seja: participação 
ativa na política e na vida pública de sua cidade, do estado, do país.

Novamente, os grupos citados anteriormente são extremamente úteis nessa tarefa; o 
maior exemplo disso é a expulsão de velhas oligarquias mandonistas de uma cidade 
paulista pelo trabalho de alguns ativistas políticos. Com sua ação e seu voto, eles trans-
formaram as velhas bases sociais de sua cidade, como todos os eleitores devem e po-
dem fazer, se tiverem força e vontade política. 

O que se pode inferir de tudo isso é que, através desse aparente simples direito de 
votar, podemos mudar o país, diminuir a desigualdade social, promover crescimento 
econômico. Uma vez que se vota, participa-se de uma democracia. E esta é o poder do 
povo e para o povo. Logo, todos são governantes da nação, responsáveis por seu rumo. 
Por isso, votar não quer dizer apenas eleger: quer dizer governar e transformar.

Disponível em:<http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/me0000123.pdf>. Acesso em: 28 fev. 2019. 
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TEXTO 2
O desastre de Brumadinho e a mídia nebulosa

Marcos Rodrigues Ferreira

O município de Brumadinho fica próximo à antiga Vila de Brumado Velho, nome que o 
local recebeu devido à grande incidência de brumas, pelo período da manhã1. A pala-
vra bruma, para quem desconhece, significa nevoeiro, nebulosidade.

Nebulosas também são as razões pelas quais o circo de horrores instaurado pela minerado-
ra Vale, que incorreu em mais um desastre ambiental, utiliza para justificar, ou tentar ao 
menos, as razões que acabaram provocando a catástrofe que vem tomando conta das re-
des sociais, mobilizando debates, discussões, solidariedade e questionamentos. Alguns 
desses envolvendo a cobertura desastrosa que muitos meios de comunicação têm feito.

É notório que grandes catástrofes têm o poder de mobilizar audiências, em tempos de 
internet e circulação rápida de notícias, torna-se assunto corriqueiro, viralizando ima-
gens e dados com grande velocidade. Isso provoca naqueles que possuem o poder de 
veicular as informações, uma corrida para entrevistar sobreviventes, buscar as imagens 
com os ângulos mais inusitados, na tentativa de colocar-se à frente da concorrência.

Na ânsia de buscar informações novas e alcançar notoriedade na cobertura, muitos re-
pórteres deixam-se levar pela exploração da dor humana sem preocupar-se, efetiva-
mente, com o mínimo respeito pelo entrevistado. Perguntas que exaltam a intensidade 
de emoções que o outro está vivenciando, como por exemplo o que significa o desa-
parecimento de um ente querido ou ainda se é difícil conter as lágrimas diante da con-
firmação de uma morte, demonstram um claro despreparo para lidar com questões 
sensíveis em situações de crise.

A imprensa necessariamente precisa cumprir seu papel de levar a informação do modo 
mais claro e isento possível, no entanto os limites éticos precisam ser respeitados no 
que se refere ao trato com o sofrimento alheio.

Susan Sontag2, em seu livro Diante da dor dos outros salienta que as pessoas que acompa-
nhavam o noticiário, no caso referindo-se a Sarajevo3, pouco entendiam sobre a guerra. 
Não há substituto para a experiência, e essa observação originou as reflexões do seu livro.

Retomando essa ideia, nada pode explicar ou mesmo demonstrar a experiência de dor 
que o outro vive. Podemos, entretanto, ter empatia. Mostrar o que ocorre buscando uma 
aproximação com o entrevistado de forma correta, ética, para que o público a ser atingi-
do compreenda que, mesmo diante de uma dor que não pode mensurar, é possível ser 
capaz de indignar-se a ponto de querer uma efetiva retratação de quem cometeu o erro. 

1  Brumadinho: história. Disponível em: <http://cidadeshistoricasdeminas.com.br/cidade/brumadinho/historia/>. Acesso 
em: 29 jan. 2019.

2 SONTAG, Susan. Diante da dor dos outros. São Paulo: Companhia das Letras, 2003.

3  A autora refere-se ao cerco de Sarajevo, que ocorreu durante a Guerra da Bósnia, no período de abril de 1992 a fevereiro 
de 1995.Estima-se que mais de 12.000 pessoas foram mortas. O conflito teve ampla cobertura pela mídia.
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Indignar-se a ponto de querer ver as famílias devidamente indenizadas, a ponto de per-
ceber que uma tragédia ambiental e humana como a de Brumadinho, repeteco ainda 
mais trágica em número de mortes da que ocorreu há três anos na cidade de Mariana, 
com o rompimento da Barragem de Fundão, ocorre facilitada por um descaso institucio-
nal, que envolve também o poder público em sua ausência de fiscalização adequada.

Segundo dados amplamente divulgados pela imprensa brasileira e mundial, o rompi-
mento da barragem de Fundão é considerado o maior desastre industrial do mundo 
envolvendo barragens de rejeitos, com um volume total despejado de aproximada-
mente 62 milhões de metros cúbicos. Também foi o responsável pelo maior impacto 
ambiental da história brasileira. O que ocorreu em Brumadinho não terá o mesmo im-
pacto, porém o número de mortos, até o momento, já é superior aos de Mariana. 

É preciso acompanhar e fiscalizar o trabalho das mineradoras, verificar de forma eficien-
te se as barragens utilizadas para os resíduos de mineração dispõem de equipamentos 
de segurança. Rever a legislação e promover efetivamente um ajuste de conduta no 
que se refere às normas de segurança envolvidas.

Que mais este evento, que demonstra claramente o quanto o fator humano ainda é des-
considerado neste país, não caia nas brumas do esquecimento, não seja envolto em nevo-
eiros e se perca em meios a tantas novidades e notícias que nos bombardeiam diariamente. 
Buscar audiência com a tragédia alheia não é novidade em nossos meios de comunicação. 
O que precisa ser novo é nosso olhar crítico e cidadão, em solidariedade às vítimas, e em 
indignação e luta para que outros eventos dessa natureza nunca mais ocorram.

Que os meios de comunicação, os influenciadores digitais, e todos os veículos empe-
nhados em compartilhar as informações sobre o ocorrido pautem-se pela ética, pelo 
respeito, e que saibam comportar-se de forma humana, diante da dor dos outros.

ATIVIDADE 6
Explorando os textos

Depois da leitura dos textos, preencha a tabela abaixo, com as informações solicitadas.

ESTRUTURAÇÃO TEXTO 1
O direito de votar: instrumento de 
transformação social

TEXTO 2
O desastre de Brumadinho e a 
mídia nebulosa

Tese

Argumento(s)

Finalização 
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ATIVIDADE 7
Estudo da Língua

Articuladores

1 Observe o trecho abaixo, em que foram retirados os articuladores.

Fala-se muito___ importância __ voto. Todos os anos, veem-se inúmeras campanhas____
conscientização ____eleitores, ____tentativa____  se estabelecer um processo democrático fide-
digno_____consciente. ______, excluída a visão ____ ato reducionista____votar, será ___ todos 
entendem a sua real importância? Será____ todos,  __ __ menos a maioria ___ brasileiros com-
preendem ____ utilizar ____ momento___ democracia___ realizar transformações sociais? Talvez 
não, talvez poucos saibam. É necessário então, mudar ____ quadro. ____ a mudança dá-se ____ 
___ duas ferramentas: educação cívica ____ transformação cultural. 

Disponível em:<http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/me0000123.pdf>. Acesso em: 28 de fev. 2019.

Em Língua Portuguesa, há termos que funcionam como articuladores em um texto. 
São, geralmente, as preposições, os pronomes e as conjunções.

2 O que você percebeu com a ausência desses articuladores, no trecho acima? Explique.

Conjunção é palavra que não sofre variação e tem por função ligar orações ou ter-
mos de mesmo valor gramatical.

O trecho a seguir é um exemplo de período composto por orações. Veja:

“[...] Este pensa que o voto é a sua única arma política para mudar a sociedade, mas 
na verdade não é. [...]”
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3 Qual é o sentido que a palavra mas traz a esse período? Se substituirmos essa palavra por 
e, o sentido permanece? 

O uso adequado dos articuladores textuais colabora para a coesão do texto. 
A coesão propicia a ligação, a articulação entre frases/orações, períodos e parágra-
fos de um texto.

Período Simples e Composto

Você poderá aprofundar seus estudos sobre Período Simples e Período Composto, lem-
brando que:

Período Simples: aquele que apresenta apenas uma oração. 

Ex. Fala-se muito na importância do voto.

Período Composto: aquele que apresenta duas ou mais orações.

Ex. Uma vez que se vota, participa-se de uma democracia.

Agora, no trecho a seguir, verifique quais são as palavras responsáveis pela articulação das 
ideias.

“Este pensa que o voto é a sua única arma política para mudar a sociedade, mas na 
verdade não é. O voto é uma parte de um todo, de um processo de cidadania que 
envolve cobranças pós-eleições, acompanhamento dos candidatos eleitos e da tra-
mitação das leis e projetos [...]”



92 SÃO PAULO FAZ ESCOLA – CADERNO DO ALUNO

1 Escreva um período simples e um composto a respeito do que você pensa sobre o voto.

Período Simples:

Período Composto:

ATIVIDADE 8
Produção de texto de opinião

Releia os textos “O direito de votar: instrumento de transformação social” e “O desastre 
de Brumadinho e a mídia nebulosa”. Escolha um dos temas trabalhados pelos autores, para 
produzir um texto de opinião. 

Após a escolha, planeje a estrutura do texto e produza um rascunho.

Importante: No final desse caderno, há uma tabela com critérios de correção. An-
tes de iniciar a escrita do texto, verifique quais são esses critérios.
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Tema: 

Título:  
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Ao finalizar o rascunho de seu texto, revise-o, considerando os seguintes critérios:

CRITÉRIOS

	Seu texto foi escrito respeitando as normas gramaticais da Língua Portuguesa?

	Seu texto atendeu ao tema da proposta de redação?

	Seu texto apresenta introdução, exemplos, defesa do tema e conclusão da ideia?

		Você selecionou argumentos e os desenvolveu de forma articulada para a defesa de 
seu ponto de vista?

		Seu texto está coeso? Há elementos de articulação, como conjunções, preposições, 
pronomes relativos, entre outros, para articular os parágrafos?

		Você propôs uma possibilidade de solução para o problema apresentado no tema, 
respeitando os direitos humanos?
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LÍNGUA ESTRANGEIRA
MODERNA

HABILIDADES

(EF09LI01) Fazer uso da língua inglesa para expor pontos de vista, argumentos e contra-
-argumentos, considerando o contexto e os recursos linguísticos voltados para a eficácia da 
comunicação.

(EF09LI02) Compilar as ideias- chave de textos por meio de tomada de notas.

(EF09LI09) Compartilhar, com os colegas, a leitura dos textos escritos pelo grupo, valorizan-
do os diferentes pontos de vista defendidos, com ética e respeito.

(EF09LI11) Utilizar recursos verbais e não-verbais para construção da persuasão em tex-
tos da esfera publicitária, de forma adequada ao contexto de circulação (produção e 
compreensão).

(EF09LI14) Utilizar conectores indicadores de adição, condição, oposição, contraste, 
conclusão e síntese como auxiliares na construção da argumentação e intencionalidade 
discursiva.

ACTIVITY 1

1 Analyze the image and discuss in small groups its meaning. 

Foto – autor Leonardo C. A. Moreira (15/03/2019)
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1.1 What is the meaning the artist tries to convey using this image? Write on your notebook.

1.2 With the orientation of your teacher, discuss with your group, what is to be ethical?

ETHICAL

relating to beliefs about what is morally right and wrong:

ethical and legal issues

the ethical dilemmas surrounding scientific research

morally right:

ethical practice/trading

a medical procedure that most people believe to be ethical

https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles/ethical

2 Can you associate the words Ethics to Respect. Write on your notebook and use the linking 
words.

(EF09LI03) Analisar posicionamentos defendidos e refutados em textos orais sobre temas 
de interesse social e coletivo. 

(EF09LI15) Empregar, de modo inteligível, as formas verbais e as orações condicionais dos 
tipos 1 e 2 (If-clauses). 

(EF09LI19) Discutir a comunicação intercultural por meio da língua inglesa como mecanis-
mo de valorização pessoal e de construção de identidades no mundo globalizado.

ACTIVITY 2

1 What does NGO stand for? 

2 Do you know what is the Red Cross or the Red Crescent? After reading the text, write a 
summary about this NGO work around the world.

3 Have you ever been in contact with a NGO? How was your experience with it?

4 Are there volunteer work where you live? (Associations, religious groups, institutions, 
NGOs, etc). What do you know about their work? Write it down on your notebook. 
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ICRC’s Mission Statement

“The International Committee of the Red Cross (ICRC) is an impartial, neutral and indepen-
dent organization whose exclusively humanitarian mission is to protect the lives and dignity of 
victims of armed conflict and other situations of violence and to provide them with assistance.

The ICRC also endeavours to prevent suffering by promoting and strengthening humani-
tarian law and universal humanitarian principles.

Established in 1863, the ICRC is at the origin of the Geneva Conventions and the Interna-
tional Red Cross and Red Crescent Movement. It directs and coordinates the international ac-
tivities conducted by the Movement in armed conflicts and other situations of violence.

https://www.icrc.org/en/doc/who-we-are/mandate/overview-icrc-mandate-mission.htm

(EF09LI10) Propor potenciais argumentos para expor e defender ponto de vista em texto 
escrito, refletindo sobre o tema proposto e pesquisando dados, evidências e exemplos para 
sustentar os argumentos, organizando-os em sequência lógica.

(EF09LI15) Empregar, de modo inteligível, as formas verbais e as orações condicionais dos 
tipos 1 e 2 (If-clauses). 

(EF09LI19) Discutir a comunicação intercultural, por meio da língua inglesa, como mecanis-
mo de valorização pessoal e de construção de identidades no mundo globalizado.

ACTIVITY 3

1 Have you ever heard about volunteer work? What do you think about it? In pairs write your 
positive and negative impressions on the board and discuss it with your group.

Positive Negative
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Volunteer work

In Brazil, voluntary work is regulated by Law 9.608, of 1998, which considers it as actions, 
which have cultural, educational, scientific, recreational or assistance purposes.

Volunteers can take part in various professional fields, such as health, education, civil 
construction, among others. However, this work demands a profile, not only professional, but 
also ethical, solidarity and compassion.

According to IBGE, it shows that in 2016, approximately 6.5 million people volunteer in 
Brazil. This action has been growing all over the world, through voluntary programs, internships 
abroad, exchanges, among other possibilities.

According to the professionals who do voluntary work, they affirm that the personal satis-
faction of accomplishing them is immense, and that it is good to share our knowledge, contri-
bute to promote human rights, protect the environment, reduce the number of illiterates, etc. 
We believe that these procedures contribute to a more egalitarian society. Volunteering diffe-
rentiates us from other people, in order to take responsibility and commitment to social deve-
lopment programs, whether in our country or in a foreign land.

There are a number of voluntary organizations, including the United Nations (UN).

Taxa de realização de trabalho voluntário, por sexo, 
segundo as Grandes Regiões (%)

Total Homem Mulher

Brasil 3,9 3,1 4,6

Norte 5,6 4,5 6,6

Nordeste 3,0 2,3 3,5

Sudeste 3,7 2,9 4,4

Sul 5,0 4,1 5,9

Centro-Oeste 4,6 3,6 5,5

Fonte: IBGE, Diretoria de pesquisas, Coordenação de Trabalho e 
Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua 2016.
Nota: Pessoas de 14 anos ou mais de idade na semana de referência

https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/ 
20618-cerca-de-6-5-milhoes-de-pessoas-fazem-trabalho-voluntario-no-pais (Acesso em: 14/05/2019)

1 If you could choose one of the opportunities in the text, to volunteer, what would you 
choose and why? Write it down on you notebook and then socialize with your group.

2 With the help of your teacher, choose one of the following areas: Healthcare, Childcare, 
Teaching, Conservation, Construction, Wildlife and Animal Care. Research and make a 
presentation to the class on the volunteer work in the area you choose. 
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(EF09LI04) Expor resultados de pesquisa ou estudo com o apoio de recursos, tais como 
notas, gráficos, tabelas, entre outros, adequando as estratégias de construção do texto oral 
aos objetivos de comunicação e ao contexto.

(EF09LI08) Explorar ambientes virtuais de informação e socialização, analisando a qualida-
de e a validade das informações veiculadas.

(EF09LI09) Compartilhar, com os colegas, a leitura dos textos escritos pelo grupo, valorizan-
do os diferentes pontos de vista defendidos, com ética e respeito.

(EF09LI16) Empregar, de modo inteligível, os verbos should, must, have to, may e might 
para indicar recomendação, necessidade ou obrigação e probabilidade.

ACTIVITY 5

1 As a group, develop a volunteer project which will bring benefits to your community or 
your school. Here are some items to help you with this activity.

General Ideas for voluntary work:

• Organize a community food, hygiene product, coat, blood drive;

•	Send/adopt cards to/of elders, homeless, shelter kids or others;

•	Hold a food sale for your favorite charity or institution or to raise funds for it;

•	Read books or letters to a person who is visually impaired;

•	Organize inclusive events like a wheelchair basketball team and others;

•	Organize and participate in a charity race;

•	Organize an event or parade for social events;

•	Organize and volunteer to help at a charity/institution auction;

•	 Create a campaign and then contact local businessmen or shops about donating whate-
ver they can to aid your project;

•	Help register people to vote;

•	Organize a car wash and donate the profits to charity or institution;

•	Help deliver meals and gifts to patients at a local hospital;

•	Write articles / give speeches advocating for social causes.  

https://www.volunteerforever.com/article_post/best-volunteer-abroad-programs-organizations-projects (acesso em 14/05/2019)
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SELF-ASSESSMENT

Dear student,

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

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: Esporte  
Objeto de conhecimento: esporte de campo e taco – 
beisebol

 UNIDADE TEMÁTICA: ESPORTE

Fique ligado! Nesta Unidade Temática, espera-se que você aprenda: 

Identificar o objetivo do beisebol e suas principais regras, reconhecendo-as na dinâmica do 
jogo; Relacionar a introdução e a disseminação do beisebol no Brasil com seu processo 
histórico de surgimento e consolidação; Aplicar os princípios técnico-táticos do beisebol em 
uma partida propriamente dita; Organizar-se de modo autônomo para realizar uma partida 
de beisebol, desempenhando todas as funções necessárias para tal; Praticar um ou mais 
esportes rede/parede, campo e taco, invasão e combate oferecidos pela escola, usando 
habilidades técnico-táticas básicas; Formular e utilizar estratégias para solucionar os desa-
fios técnicos e táticos, tanto nos esportes de invasão e de combate como nas modalidades 
esportivas escolhidas para praticar de forma específica; (Saeb) Localizar informações explí-
citas em um texto; (Saeb) Inferir o sentido de uma palavra ou expressão; (Saeb) Identificar o 
tema de um texto; (Saeb) Inferir o sentido de uma palavra ou expressão; (Saeb) Resolver 
problema envolvendo o cálculo de área de figuras planas; (Saeb)Identificar a localização/
movimentação de objeto em mapas, croquis e outras representações gráficas.

Nesta unidade temática, vamos aprofundar nossos conhecimentos sobre o Beisebol: uma 
das modalidades esportivas mais praticadas no mundo! 

1ª ATIVIDADE: 
O QUE SABEMOS SOBRE O BEISEBOL?

• Você já ouviu falar sobre o Beisebol?

• Já assistiu a alguma partida na televisão?
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• Quais são as regras do jogo?

• Qual é o maior objetivo do jogo?

• Você sabe onde surgiu o esporte?

• Já participou do jogo chamado rebatida?

• E de um jogo de Beisebol?

2ª ATIVIDADE: 
O JOGO DE TACO OU BETS E O JOGO DE REBATIDA 

• Você já participou de um jogo de Taco ou Bets? E do jogo de rebatida?

• Quais são as regras dos jogos?

• Quais são os implementos necessários para a prática?

• Quais são os possíveis lugares para a prática?

•  É possível realizarmos a prática destes jogos na quadra, em outro espaço da escola ou 
até na rua de sua casa? 

3ª ATIVIDADE: 
CONHECENDO UM POUCO MAIS SOBRE O BEISEBOL

A criação do Beisebol

Após a prática dos jogos (taco e rebatida), chegou a hora de conhecermos mais sobre o 
Beisebol. Vamos explorar a sua história, seu processo de criação e desenvolvimento, suas carac-
terísticas e regras, e sua chegada ao Brasil.

Logo de cara, já é possível perceber que a grafia utilizada aqui no Brasil é Beisebol, dife-
rente de outros países, que em sua grande maioria, utilizam a grafia de origem inglesa, Baseball.

A palavra Baseball, por si só, em tradução livre, seria algo relacionado à bola e às bases, 
indicando os possíveis caminhos para um dos seus maiores objetivos: rebater a bola e correr 
pelas bases localizadas no campo. 

A sua origem é nebulosa. Não é possível afirmar com exatidão o período e nem o local 
exato de sua criação, porém existem alguns documentos franceses do século XIV, que apresen-
tam um jogo parecido com o beisebol, já acontecendo na França naquele período.

Também existem referências do Reino Unido, datadas de 1744, que relatam um jogo similar 
ao beisebol, nos países da Inglaterra e Irlanda, que poderia ter sido levado aos Estados Unidos 
por imigrantes ingleses.

Outros documentos da América do Norte, datados da segunda metade do século XVIII, 
apontam o americano Abner Doubleday como criador do esporte, na cidade de Cooperstown, 
estado de Nova Iorque, nos Estados Unidos, em 1839.
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O Beisebol no Mundo

O beisebol é um esporte muito conhecido e praticado na América do Norte, principal-
mente nos Estados Unidos, onde existe uma liga profissional, conhecida como Major League 
Baseball (MLB). Também é extremamente praticado em alguns outros países da América Cen-
tral, da região do Caribe, como Cuba e Porto Rico, em países da América do Sul, como Vene-
zuela e Brasil, e também na Ásia Oriental, no Japão.

Apesar de ser um esporte popular em vários países do mundo, somente no ano de 
2016 o beisebol foi aprovado pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) como modalidade 
olímpica e fará parte do rol de modalidades dos Jogos Olímpicos de 2020, que será reali-
zada no Japão.

4ªATIVIDADE: 
PESQUISA: O BEISEBOL NO BRASIL

Com seus colegas, organizando um grupo com três ou quatro integrantes, realize uma 
pesquisa sobre a chegada do Beisebol no Brasil e o seu desenvolvimento no país.

Para auxiliá-los nessa pesquisa, sugerimos um roteiro para a busca de algumas informações 
importantes, porém, fique à vontade para buscar mais dados além das indicações. 

• Qual foi o período em que o esporte chegou ao Brasil?

• Como o esporte chegou no país? Houve influência de algum grupo específico?

• O esporte foi bem aceito pelos brasileiros? Quem eram os praticantes?

•  A partir do momento em que se estabeleceu no Brasil, o beisebol era praticado em quais 
locais? 

•  Como se deu o desenvolvimento da modalidade esportiva no país? Houve alguma difi-
culdade em torná-lo popular?

•  De quais formas a grande mídia televisa ajudou no crescimento do beisebol no Brasil? 
Quais foram as suas influências?

•  Existem jogadores brasileiros que jogam beisebol no exterior? Quem são eles? Qual foi 
a sua trajetória?

•  Como o beisebol é visto no Brasil nos dias de hoje? Qual é o panorama da prática do 
esporte no país?

Na próxima aula, compartilhe com seu (sua) professor (a) e colegas os resultados da pesquisa.

5ª ATIVIDADE: 
AS REGRAS DO BEISEBOL

Após pesquisarmos sobre o beisebol no Brasil, é chegada a hora de compreendermos as 
regras da modalidade esportiva. Mas antes, conheça um pouco sobre o processo de elaboração 
e desenvolvimento das regras:
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Em 1845, o bombeiro americano de Nova Iorque, chamado Alexander Cartwright, cria um 
famoso clube de beisebol, o chamado Knickerbocker Base Ball Club of New York, local de 
origem de uma das primeiras equipes, denominada New York Knickerbockers.

Cartwright escreve as primeiras 20 regras do esporte, que são formalizadas por William R. 
Wheaton e William H. Tucker, dando origem às Regras Knickerbocker (ou Knickerbocker 
Rules), que são muito similares àquelas utilizadas nos dias de hoje.

Agora, vamos assistir ao vídeo abaixo para conhecermos as regras básicas e atuais do Beisebol:

• Para aprender Beisebol – As regras básicas: https://www.youtube.com/watch?v=R8_
vY5mVOIY (Acesso e 20/02/2019).

Anote as principais regras. 

6ª ATIVIDADE: 
O JOGO BASE 4

Agora que conversamos bastante sobre beisebol e suas regras, vamos voltar para a quadra 
para vivenciarmos mais um jogo?

•	 Você já participou de um jogo chamado Base 4?

•	 Quais são as regras deste jogo?

•	 Existem implementos que são necessários para a prática?

•	 É possível realizarmos a prática desse jogo na quadra ou outro espaço da escola?

7ª ATIVIDADE: 
PESQUISA EM GRUPO

Como já conhecemos um pouco sobre a história do beisebol e a influência dos americanos 
e japoneses na chegada do esporte ao Brasil, é importante conhecermos alguns termos da lín-
gua inglesa que são utilizados no jogo.

Na tabela abaixo, apresentamos os termos utilizados para nomear as áreas e divisões do 
campo, as posições e funções dos participantes do jogo, as jogadas e pontuações, os tipos de 
arremesso e os nomes de alguns dos implementos.

Reúna-se com seus colegas, organizando um grupo com três ou quatro integrantes para 
realizar uma pesquisa sobre  os termos equivalentes, que são utilizados no beisebol e praticado 
aqui no Brasil. Let’s go?!

Na próxima aula, compartilhe a sua pesquisa com seu professor e colegas.
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ÁREAS E DIVISÕES DO CAMPO POSIÇÕES E FUNÇÕES DOS PARTICIPANTES

Infield Left Fielder

Outfield Center Fielder

Left Field Right Fielder

Center Field Catcher

Right Field Batter

Home Base Pitcher

First Base Runner

Second Base Short Stop

Third Base Infielders

Mount Outfielders

Umpire

JOGADAS E PONTUAÇÕES TIPOS DE ARREMESSOS

Hit Fast ball

Out Curve ball

Safe Off speed

Run Fly ball

Home Run Ground ball 

Steal Change up

Walk

Strike-Zone EQUIPAMENTOS

Strike-Out Bat

Ball Glove

Perfect Game Ball

No hitter Helmet

Cap

Cleats
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8ª ATIVIDADE: 
PRINCIPAIS OBJETIVOS (ATAQUE E DEFESA) E OS ASPECTOS 
TÁTICOS E TÉCNICOS DO BEISEBOL:

O maior objetivo do jogador atacante é rebater a bola o mais longe possível dentro do 
território válido do campo, dificultando a captura da bola pelos jogadores defensores, para as-
sim, conseguir avançar por todas as bases. 

Após a rebatida, o atacante deverá seguir no sentido anti-horário, partindo da base princi-
pal, seguindo para direita no sentido da primeira base, depois para a segunda base e em segui-
da para a terceira base, para finalmente retornar à base principal e marcar o ponto.

Já para a equipe defensora, o seu maior objetivo é evitar que a equipe atacante marque 
pontos, das seguintes formas:

	Eliminar o jogador atacante (rebatedor). Para isso, o arremessador precisa lançar a bola 
de maneira que dificulte a rebatida. Assim, o arremessador e o receptor podem combinar os ti-
pos de arremessos, sendo: as bolas rápidas (arremessos com maior velocidade), bolas lentas 
(arremessos que buscam enganar o rebatedor com a perda de velocidade da bola ao final da 
trajetória) e bolas de efeito ou com efeito (arremessos em que os jogadores imprimem efeitos 
no momento do lançamento da bola, podendo gerar curvas ou diferentes mudanças de direção 
durante a trajetória da bola);

	Após três tentativas frustradas de rebatida, o jogador atacante é eliminado (strike-out) 
e um novo rebatedor tomará o seu lugar;

	O arremessador, o receptor e os demais defensores precisam trabalhar juntos para elimi-
nar três rebatedores da equipe atacante, o que encerra a rodada e promove a troca das funções 
das equipes: a equipe que defendia passa a atacar e a equipe que atacava passa a defender;

	Caso um rebatedor tenha conseguido rebater a bola e avance para uma das bases (trans-
forma-se em um corredor), os jogadores da defesa também precisam estar atentos para não 
deixar este atacante avançar mais bases e completar as quatro bases, para marcar o ponto. Para 
isso, são realizadas jogadas para a sua eliminação.

Assista aos vídeos abaixo para compreender melhor as jogadas de ataque e a marcação 
dos pontos e as jogadas da defesa para eliminar os rebatedores e corredores:

• Explicando o ataque: https://www.youtube.com/watch?v=_uP8i0MsWiE (Acesso em 
21/02/2019).

• Explicando a defesa: https://www.youtube.com/watch?v=ZXKCyL-Cn84 (Acesso em 
21/02/2019).

• Os mais longos “Home Runs” da Major League de Baseball: https://www.youtube.
com/watch?v=a8_7V4Mtzi8 (Acesso em 19/02/2019).

• As melhores capturas de bola da MLB 2013: https://www.youtube.com/
watch?v=lQpbCVSdLGM (Acesso em 21/02/2019).
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9ª ATIVIDADE: 
O JOGO DE BEISEBOL

Depois de estudarmos as movimentações das equipes de ataque e defesa, além de reco-
nhecermos a importância das funções de cada jogador, compreendendo a dinâmica presente no 
jogo de beisebol, que tal retornarmos para a quadra para vivenciarmos algumas partidas? Va-
mos nessa?

Desafiando nossos conhecimentos

Depois de experimentarmos o jogo de beisebol e vivenciarmos alguns jogos com caracte-
rísticas semelhantes, você me acompanha em um desafio? 

Junto com os seus colegas, organize um grupo com três ou quatro integrantes e analise as 
informações do quadro abaixo, realizando o comparativo entre os jogos vivenciados e o que 
estudamos sobre o Beisebol.

Taco ou Bets Rebatida Base 4 Beisebol

Onde pode ser 
realizado?

Com quantas 
equipes e quantos 
jogadores?

Qual é o objetivo do 
jogo?

Quais os tipos de 
equipamentos 
utilizados?

Qual a vestimenta 
utilizada no jogo?

Precisa de árbitro?

Compartilhe a sua produção com seu (sua) professor (a) e colegas.
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10ª ATIVIDADE: 
O QUE EU APRENDI?

Com os seus colegas, organize um grupo com até cinco integrantes para discutir e solucio-
nar a situação problema proposta abaixo:

“Em uma determinada escola, o professor propôs aos alunos do 9º ano que organizassem 
uma partida de Beisebol, que deveria acontecer na próxima aula, levando em consideração os 
aspectos táticos e técnicos estudados anteriormente.

Infelizmente, no dia anterior choveu muito durante a noite e, no dia da aula prática, somen-
te 19 alunos compareceram à aula:

Carla: participa ativamente das aulas e representa a escola na competição de atletismo dos 
Jogos Escolares do Estado de São Paulo (JEESP);

Luís, Augusto e Carlos: participam sempre das atividades práticas propostas nas aulas 
pelo(a) professor(a), mas são sedentários e não praticam atividades físicas fora da escola;

Renata e Pedro: praticam Tênis em uma escolinha do bairro;

Thaís: havia machucado o seu joelho em uma brincadeira na rua de sua casa, com seus 
colegas;

João, Larissa, Aline, Renata, Sandra e Fernando: alunos que gostam de participar das 
aulas práticas e participam de aulas em escolinhas de futsal do bairro;

Isabela, Flávia, João, Clarice e Andréia: alunos que gostam de participar das aulas práti-
cas e participam de aulas em escolinhas de voleibol do bairro;

Felipe: aluno cadeirante, que gosta muito de participar das aulas práticas.”

Analisando as informações acima, e sabendo que todos devem participar do jogo, quais 
seriam as melhores posições para cada um desses alunos? Quais foram as suas considerações 
para determinar as funções e posições dos jogadores em cada equipe? Explique.

ATENÇÃO: Leve em consideração que é preciso haver um árbitro (deve ter revezamento desta 
função entre os participantes) e que será preciso dividir a turma em duas equipes com nove 
jogadores.

Árbitros:      
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Equipe A:

Equipe B:

Considerações:
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CURIOSIDADES: OS EQUIPAMENTOS DO BEISEBOL

Bola: feita de borracha ou cortiça, seu tamanho pode variar de 10 a 40 centímetros. Uma bola de beisebol 
tem que pesar 142 gramas, exatamente. Sua vida útil é bastante curta, durando pouco mais de sete lan-
çamentos em uma partida oficial.

Fonte: https://pixabay.com/pt/photos/beisebol-volta-branco-costura-3542544/ 

Taco ou bastão: pode ser feito de madeira ou alumínio, podendo pesar de 850g a 1kg. O comprimento 
médio é de 1 metro. Em competições profissionais são usados tacos de madeira, já que geralmente são 
os que são homologados para esse tipo de disputa. 

Fonte: https://pixabay.com/pt/vectors/taco-de-beisebol-beisebol-balan%C3%A7o-297152/

Luva: serve para proteger a mão de quem recebe a bola. Pode ser feita de couro ou de materiais sintéti-
cos. Também existem as luvas feitas em outro material e outro formato para o rebatedor, para que tenha 
um melhor controle sobre o taco.

Fonte: https://pixabay.com/pt/vectors/beisebol-luva-mitt-couro-esporte-309067/
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Máscara, peitilho e caneleiras: são os equipamentos que cobrem o rosto e o corpo do jogador receptor. 
Também devem ser usados pelo árbitro principal.

Fonte: https://pixabay.com/pt/photos/jogador-de-beisebol-apanhador-bola-588992/

Boné: obrigatório para os jogadores de defesa, tem como objetivo evitar erros de recepção por causa do 
sol forte ou até mesmo da luminosidade dos refletores.

Fonte: https://pixabay.com/pt/vectors/pac-chap%C3%A9u-vestu%C3%A1rio-silhueta-38061/

Capacete, cotoveleiras e caneleiras: usados pelo jogador atacante para a sua proteção durante o 

arremesso e para o momento da corrida para avançar as bases em que a bola viaja muito rápido pelos 

lançamentos dos jogadores defensores.

Chuteiras: Os jogadores usam calçados com cravos especiais para dar aderência ao solo. Auxilia aqueles 

jogadores que rebateram e iniciaram a corrida para as bases e os defensores, que buscam capturar a bola. 

Dessa forma, nenhum atleta derrapa quando está fazendo uma jogada.

Fonte dos textos: https://adictododesporto.wordpress.com/2014/10/29/regras-e-equipamentos-para-jogar-beisebol 
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Para saber mais:

Confederação Brasileira de Beisebol e Softbol: http://www.cbbs.com.br (Acesso em 
20/02/2019).

Como jogar Beisebol: https://pt.wikihow.com/Jogar-Beisebol (Acesso em: 20/02/2019).

Toda Matéria: https://www.todamateria.com.br/beisebol (Acesso em 201/02/2018).

Para saber mais:

This is Baseball: 

https://www.youtube.com/watch?v=Bo7xvyJArS8&t=125s (Acesso em 20/02/2019).

Amigo gringo explica o Beisebol em 6 minutos: https://www.youtube.com/
watch?v=7Fab6Q6LTu8 (Acesso em 20/02/2019).

Canal Baseball 101 (vários vídeos): 

https://www.youtube.com/channel/UCvwmWXtif4Aip2PfZlajTYg/videos (Acesso em 
20/02/2019).
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1. SEMELHANÇA ENTRE FIGURAS

Para início de conversa:

Estudaremos uma variável da concepção de 
semelhança de figuras planas, especialmente 
sobre os polígonos, definida da seguinte 
maneira: duas figuras planas são consideradas 
semelhantes quando uma delas pode ser 
obtida a partir de uma ampliação ou uma 
redução da outra.

...Para saber mais...

https://brasilescola.uol.com.br/matematica/semelhanca-
triangulos.htm, acesso em 29/03/2019.

Quando comparamos duas figuras geralmente 
queremos saber quais as semelhanças 
existentes entre elas. Algumas vezes elas são 
iguais, algumas vezes são apenas parecidas 
e existem os casos em que as figuras 
comparadas são completamente diferentes. 
Na matemática, frequentemente as figuras 
geométricas são comparadas e os resultados 
possíveis são: figuras congruentes, figuras 
semelhantes e figuras diferentes. A seguir, 
discutiremos a semelhança entre polígonos e 
os casos de semelhança entre triângulos.

Dois polígonos são semelhantes quando 
existe proporcionalidade entre seus lados 
e seus ângulos correspondentes são todos 
iguais. Existir uma razão de proporcionalidade 
quer dizer que se dividirmos a medida de 
um lado da primeira figura pelo valor de um 

lado da segunda figura e o resultado for, por 
exemplo, o número 3, então todas as divisões 
entre medidas de lados da primeira figura por 
medidas dos lados da segunda figura terão 3 
como resultado.

6

2

2

2

2

2

2

E

E’

A’

F

F’

C

C’

A B

D

D’

B’6

66

66

Isso ocorre no caso dos hexágonos da imagem 
acima. Repare que a divisão de qualquer lado 
do primeiro hexágono por qualquer lado do 
segundo tem 3 como resultado.

Para que dois polígonos sejam semelhantes, 
deve existir proporcionalidade entre seus 
lados correspondentes, além de ângulos 
correspondentes congruentes.

Voltando ao exemplo dos hexágonos 
acima, observe que a razão entre lados 
correspondentes é sempre 3:

AB
=

BC
=

CD
=

DE
=

EF
=

FA

A’B’ B’C’ C’D’ D’E’ E’F’ F’A’

Para que eles sejam semelhantes, falta apenas 
mostrar que seus ângulos correspondentes 
são congruentes. Nesse caso são por terem 
sido construídos como polígonos regulares.

Ampliação e redução: o que se altera e o 
que não se altera?
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ATIVIDADE 1

A Figura 2 foi obtida pela ampliação da Figura 1:

A’ B’

C’

A B

C

Figura 1 Figura 2

Assinale X ao lado do conjunto de medidas iguais nas duas figuras:

( ) Segmento AB e segmento A’B’.

( ) Segmento BC e segmento B’C’.

( ) Perímetro da Figura 1 e perímetro da Figura 2.

( ) Área da Figura 1 e área da Figura 2.

( ) Medida do ângulo CAB e medida do ângulo C’A’B’.

ATIVIDADE 2

Observe a estrela de seis pontas desenhada na malha quadriculada. Desenhe, ao lado, duas 
outras estrelas de seis pontas, de modo que uma delas seja uma redução e a outra seja uma 
ampliação da estrela inicial, ambas de um fator 2, isto é, desenhar uma figura com medidas de 
lados iguais ao dobro e outra a metade das medidas dos lados da figura original.

A

D

B

C

F

E
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ATIVIDADE 3

Observe nos desenhos que o retângulo (III) 
tem o triplo da largura de (I), o retângulo (II) 
tem o dobro da largura de (I) e os três têm a 
mesma medida de altura.

(I) (II)

(III)

a) É correto afirmar que os ângulos nos três 
retângulos são correspondentemente 
congruentes? Por quê?

b) podemos dizer que uma dessas figuras é 
redução ou ampliação da outra? Por 
quê?

ATIVIDADE 4

Observe o pentágono FATOS. Por meio de 
um processo de ampliação, desenhou-se 
outro pentágono: F’A’T’O’S’. Para construir o 

segundo pentágono, desenhamos linhas retas 
partindo de um ponto fixo que chamamos 
de H. Essas linhas, como mostra o desenho, 
passam pelos vértices do pentágono FATOS. 
Para desenhar o pentágono maior, foi preciso 
respeitar a regra de que as razões entre os 

segmentos HA’ , HF’ , HI’
HA HF HI

, e assim por 

diante, devem ser iguais.

H

S
S’

O

A

A’

T’
T

O’

F F’

Esse processo recebe o nome de “homotetia”, 
palavra que significa “mesma forma”. 
Veja outros dois desenhos produzidos por 
homotetia, com o ponto H colocado em 
outros lugares em relação às figuras.

A

A

B

H

H

E

L

L

U

U’

A’

A’

B’

E’

L’

L’
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Agora é sua vez...

Sobre a figura iniciada, desenhe uma figura que seja ampliação de fator 2 do losango ABCD, por 
meio da homotetia. Você irá terminar seguindo os passos dados:

1º Passo: Marcar os segmentos OA’, OB’, OC’ e OD’ de comprimentos iguais ao dobro dos 
comprimentos de OA, OB, OC e OD. 

2º Passo: Unindo os pontos A’, B’, C’ e D’ por segmentos de reta, teremos obtido uma ampliação 
de fator 2 do losango original. 

A

B

C

D

O

Sugestão: Utilizando-se dos mesmos procedimentos, desenhe o mesmo losango com medidas 
de lados iguais à metade das medidas dos lados da figura original.

A

B

C

D

O
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Razão de semelhança 

ATIVIDADE 5

Observe a figura que representa a ampliação 
do polígono ABCDE, realizada com base nas 
linhas convergentes a um ponto F. Suponha 
que F esteja 6 cm distante de B e 9 cm de B’.

A

B

C
F D

E

A’

B’

C’

D’

E’

a) Se AB = 2,0 cm, quanto mede A’B’?

b) Os polígonos ABCDE e A’B’C’D’E’ são 
semelhantes e a razão de semelhança é 
um valor k, tal que FB’ = k · FB. Qual é a 
razão de semelhança nesse caso?

ATIVIDADE 6

Considere que o triângulo ABC, na figura 
original do problema anterior, seja equilátero 
e que AB = 2 cm. Nesse caso:

A

B

C

D

E

a) calcule a área de ABC

b) calcule a área de A’B’C’:

c) quantas vezes a área de A’B’C’ é maior 
do que a área de ABC?
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Ampliações e reduções: perímetros e áreas

ATIVIDADE 7
O triângulo GIL é uma ampliação 
do triângulo SAM.

6 cm

27º

65º

8 cm

4 cm L

M

I
G

A
S

27º

Sendo assim, escreva a medida de: 

a) LI

b) SAM

c) SMA

d) LGI

e) GLI
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ATIVIDADE 8

Reduzindo proporcionalmente o trapézio 
isósceles TUBA de um fator 2,5, obtemos 
o quadrilátero NECO. Suponha que cada 
quadrícula da malha tenha lados de 1 cm e 
faça o que se pede a seguir.

T U

A B

a) Desenhe o quadrilátero NECO sobre o 
quadrilátero TUBA. 

b) Qual tipo de quadrilátero é NECO?

c) quanto mede a altura de TUBA? E quan-
to mede a altura de NECO? 

d) quais são as medidas das bases de 
NECO? 

e) em relação ao perímetro de NECO, quan-
tas vezes é maior o perímetro de TUBA?

f) em relação à área de NECO, quantas ve-
zes é maior a área de TUBA?
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Agora estudaremos o conceito de semelhança para sólidos geométricos, notadamente os 
prismas, utilizando, para tanto, o artifício de representar prismas em malha quadriculada.

Veja a representação de dois prismas semelhantes em perspectiva na malha quadriculada. No caso 
do prisma do exemplo, teríamos:

(1)

(2)

O prisma (2) é uma ampliação do prisma (1) na razão 1,5. Observe que as medidas das arestas de 
(1) foram todas aumentadas em 1,5 vez para que fossem obtidas as arestas de (2). As medidas 
angulares correspondentes nos desenhos são congruentes.

Semelhança entre prismas representadas na malha quadriculada.

ATIVIDADE 9

Quais dos seguintes prismas retos de base triangular, representados na malha quadriculada, são 
semelhantes? Em cada caso, qual é o fator de ampliação?

(1)
(2)

(3)

(5)(4)
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ATIVIDADE 10

Faça o que se pede

a) amplie o prisma de base hexagonal representado na malha quadriculada considerando o 
fator de ampliação igual a 1,5.

b) reduza o prisma de base hexagonal representado na malha quadriculada considerando o 
fator de redução igual a 2.
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ATIVIDADE 11

Observe o prisma oblíquo representado na malha quadriculada. Desenhe um prisma semelhante 
a ele, com razão de semelhança 1/3.

ATIVIDADE 12

Represente dois cubos de volumes diferentes na malha quadriculada e responda: os cubos 
desenhados são ou não semelhantes? Por quê?
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ATIVIDADE 13

Considere dois cubos semelhantes na razão 1 : 4. Complete a tabela com as medidas da aresta, 
da área da base, da área total e do volume do maior sólido em função de x, y, z e w.

Medida Aresta Área da base Área total Volume

Menor sólido

Maior sólido

Semelhança entre figuras planas

A prefeitura de uma cidade pretende construir 
dois parques próximos ao cruzamento entre 
as ruas Alfa e Beta. Observando a planta do 
lugar, pode-se perceber que os dois parques 
terão formato de trapézios semelhantes 
(ABCD e EFGH). Os ângulos internos de um 
serão, correspondentemente, de mesma 
medida que os ângulos internos do outro. 
Além disso, há uma proporcionalidade entre 
as medidas correspondentes dos lados das 
figuras. Acontece, entretanto, que apenas a 
medida da base maior de cada trapézio foi 
definida, sendo 180 m em um deles e 60 m 
no outro. As demais medidas dependerão de 
desapropriações a serem realizadas no local.

A

E
F

G
H

B

180 m

60 m

Rua Alfa
Parque 1

Parque 2

Rua Beta

C

D

ATIVIDADE 14

As medidas de CB e de FG são fixas e valem, 
respectivamente, 180 m e 60 m, enquanto as 

demais medidas podem variar, mantendo-se, 
todavia, a semelhança entre as duas figuras. 
Com base nisso, responda:

a) se a medida de EH for igual a 25 m, qual 
será a medida de DA ?

b) se DA = 18m, quanto medirá EH ?

c) se EH = k, quanto medirá DA em função 
de k?
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ATIVIDADE 15

No final das negociações e desapropriações, 
chegou-se à conclusão de que as medidas de 
EF e HG serão, respectivamente, 15 m e 18 m. 
Qual será a medida de:

a) CD ? b) AB

ATIVIDADE 16

O construtor dos parques sabe que precisará 
de 309 m de cerca para fechar todo o parque 
maior. Nessas condições, adotando os resulta-
dos calculados no problema anterior, quanto 
mede DA?

ATIVIDADE 17

Complete a tabela a seguir com as medidas 
dos lados de cada trapézio:

Trapézio ABCD

Lado Medida

BC

DA

AB

CD

Trapézio EFGH

Lado Medida

FG

EH

EF

GH
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2. SEMELHANÇA DE TRIÂNGULOS 

Continuando nosso estudo sobre a semelhança de figuras planas, no caso dos triângulos, a 
regra é a mesma, e definimos da seguinte maneira:

“Dois triângulos são semelhantes caso três ângulos correspondentes sejam congruentes e 3 
lados correspondentes possuam a mesma razão de proporcionalidade.”

Para verificar a semelhança de dois triângulos, 
podemos utilizar três casos específicos:

1. Caso: Ângulo Ângulo (AA) – “Dois triângu-
los são semelhantes se possuírem dois ângu-
los correspondentes congruentes”

Neste caso, se os dois triângulos possuírem 
dois ângulos correspondentes de mesma 
medida, não será necessário verificar o terceiro 
ângulo, e verificar a proporcionalidade entre 
os lados, conforme mostra a ilustração a 
seguir:

G

A

B

C

H

I

�=90º
�=90º

�=30º

�=30º�=30º

�=90º
�=90º

�=30º

 

2. Caso: Lado Lado Lado (LLL): “Se dois 
triângulos possuem lados proporcionais, então 
eles são semelhantes. Pode-se então concluir 
que nesta situação, não será necessário 
verificar a congruência dos ângulos, conforme 
mostra a figura a seguir.

G

G’

H

H’

I

I’

GH = 4,73

G’H’ = 9,46

IH = 5,46

I’H’ = 10,92

IG = 2,73

I’G’ = 5,46

Na figura acima, observe que as razões 
entre lados correspondentes têm o mesmo 
resultado, ou seja:

GH
=

IH
=

IG 4,73
=

5,46
=

2,73
=

1
G’H’ I’H’ I’G’ 9,46 10,92 5,46 2

3. Caso: Lado Ângulo Lado (LAL): “Dois 
triângulos que possuem dois lados propor-
cionais e o ângulo entre eles congruente são 
semelhantes.” Observe este caso de seme-
lhança na figura a seguir:

A

A’

AB = 3,28

A’B’ = 6,56
AC = 2,4

A’C’ = 4,8

B

B’

C

C’

��= 60º

��= 60º
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Agora é a sua vez

ATIVIDADE 1

Existem alguns procedimentos que podem 
ser usados para descobrir se dois triângulos 
são semelhantes sem ter de analisar a 
proporcionalidade de todos os lados e, ao 
mesmo tempo, as medidas de todos os 
ângulos desses triângulos. A respeito desses 
casos, assinale a alternativa correta:

(A) Para que dois triângulos sejam seme-
lhantes, basta que eles tenham três ân-
gulos correspondentes congruentes.

(B) Para que dois triângulos sejam seme-
lhantes, basta que eles tenham dois la-
dos proporcionais e um ângulo con-
gruente, em qualquer ordem.

(C) Para que dois triângulos sejam con-
gruentes, basta que eles tenham os três 
lados correspondentes com medidas 
proporcionais.

(D) Dois triângulos que possuem dois lados 
correspondentes proporcionais não se-
rão semelhantes em qualquer hipótese.

(E) Dois triângulos que possuem apenas dois 
ângulos correspondentes congruentes não 
podem ser considerados semelhantes.

PARA SABER MAIS:
Semelhança de triângulos

 
https://brasilescola.uol.com.br/mate-
matica/semelhanca-triangulos.htm ,  

acesso em 30/03/2019.

ATIVIDADE 2

(Unesp) A sombra de um prédio, em um 
terreno plano, em uma determinada hora 
do dia, mede 15 m. Nesse mesmo instante, 
próximo ao prédio, a sombra de um poste de 
altura 5 m mede 3 m. A altura do prédio, em 
metros, é:

Sol

5

315

posteprédio

(A) 25

(B) 29

(C) 30

(D) 45

(E) 75
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ATIVIDADE 3

Utilize a malha quadriculada para desenhar triângulos semelhantes. Um dos triângulos possui 
dois ângulos internos medindo 45º cada um. Outro triângulo tem um lado que mede 4 unidades 
da malha.

PARA SABER MAIS...
Ângulos:

https://brasilescola.uol.com.br/matematica/angulos.htm ,  
acesso em 30/03/2019.
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Retas paralelas cortadas por uma transversal

b
a

d
c

f

r

r|| s

se

h
g

Ângulos correspondentes: a e e, d e h, b e f,  
c e g  Congruentes.

Ângulos colaterais externos: a e h, b e g   
Suplementares.

Ângulos colaterais internos: a e d, c e f   
Suplementares.

Ângulos alternos externos: a e g, b e h   
Congruentes

Ângulos alternos internos: d e f, c e e   
Congruentes.

ATIVIDADE 4

Quando duas retas paralelas são cortadas 
por uma transversal, forma-se uma série de 
pares de ângulos congruentes. No desenho 
seguinte, em que duas retas paralelas r e s são 
cortadas por uma transversal t, identifique as 
medidas dos ângulos assinalados.

â

ê

ĝ

f̂

d̂

b̂

r

t

s

ĉ

58º

a = b =

c = d =

e = f =

g =

ATIVIDADE 5

No problema anterior, você reconheceu vários 
pares de ângulos congruentes. Escreva-os 
novamente, apresentando, em cada caso, a 
justificativa para a congruência.
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ATIVIDADE 6

As retas a e b são paralelas. Quais são as 
medidas dos ângulos internos dos triângulos 
BCA e DEA?

C
E

D

B

A

32º

83º

a

b

ATIVIDADE 7

O triângulo GIL é uma ampliação proporcional 
do triângulo MEU.

G

LI

E U

2 cm

5,2 cm

100º

58º
10 cm

M

Observe as medidas assinaladas nos desenhos 
anteriores e responda:

a) quais são as medidas dos ângulos inter-
nos do triângulo MEU?

b)  Quais são as medidas dos ângulos inter-
nos do triângulo GIL?

c) Qual é a medida do lado IG do triângulo 
GIL?
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ATIVIDADE 8

Observe a representação das ruas Alfa e Beta 
e dos parques 1 e 2. Os terrenos dos parques 
têm formato de trapézio e, além disso, as 
bases de um parque são paralelas às do outro. 
São conhecidas as seguintes medidas:

Parque 1

Segmento Medida 

BC 180

AD 50

AB 45

CD 54

Parque 2

Segmento Medida

FG 60

EH 10

EF 15

GH 18

A

E
F

G
H

TS

B

180 m

60 m

Rua Alfa
Parque 1

Parque 2

Rua Beta

C

D

Os triângulos SAD e SBC são semelhantes, 
isto é, têm ângulos internos correspondentes 
de mesma medida e lados correspondentes 
cujas medidas obedecem a uma proporcio-
nalidade. Observe-os desenhados separada-
mente da figura inicial. O lado AD do triân-
gulo SAD é correspondente do lado BC do 
triângulo SBC.

D

C

A

S

54 m 45 m

30 m

180 m B

a) Quais são os outros lados corresponden-
tes nos dois triângulos?

b) que proporção podemos estabelecer 
entre as medidas dos lados dos triângu-
los SAD e SBC?

c) calcule as medidas dos lados de cada tri-
ângulo e escreva-as na tabela a seguir:

Triângulo SAD (m)

Segmento Medida 

AS

AD

SD

Triângulo SBC (m)

Segmento Medida

SB

BC

SC
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d) separe os triângulos TEH e TFG da figura 
inicial, desenhando-os novamente. Em 
seguida, calcule a medida dos lados de 
cada triângulo, registrando na tabela a 
seguir os valores correspondentes.

Triângulo TEH (m)

Segmento Medida 

TE

TH

EH

Triângulo TFG (m)

Segmento Medida

TF

TG

FG

ATIVIDADE 9

Usando seu transferidor, um aluno desenhou 
um ângulo. Em seguida, com régua e esquadro, 
traçou três segmentos de reta paralelos, 
obtendo três triângulos (OBE, OCF e ODG).

B

E

F

G

C DO

Medindo os lados do triângulo OBE, ele en-
controu: OB = 12 cm; BE = 8 cm; OE = 10 cm. 
Em seguida, mediu os segmentos da linha ho-
rizontal e obteve: BC = 3 cm e CD = 5 cm. En-
tão, percebeu que poderia determinar as me-
didas de todos os demais lados dos triângulos 
sem necessidade de fazer qualquer medição, 
apenas efetuando alguns cálculos. Calcule as 
demais medidas dos segmentos do desenho 
e escreva-as na tabela.

Segmento OB OC OD BE CF

Medida 
(cm)

Segmento DG OE OF OG

Medida 
(cm)
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ATIVIDADE 10

O perfil do telhado de uma casa tem o formato de um triângulo escaleno, isto é, um triângulo 
em que não há dois lados de mesma medida, conforme o desenho a seguir.

C

A

�

�18 m 15 m

24 m
B

Unindo o ponto mais alto do telhado (A) à base (BC), será colocada uma viga de madeira (AD), 
de modo que o ângulo ADB seja congruente ao ângulo BAC (  ). Qual é, em metros, a medida 
dessa viga?

C

A

D

�

�
�

� �
B

Sabendo que...

A semelhança de triângulos é o ponto de partida para diversas formalizações na Geometria 
plana. Um desses casos envolve cordas e/ou tangentes a circunferências, tópico conhecido por 
“potência de ponto”, que apresentamos na sequência. Justificamos o tratamento do conceito 
com base no reconhecimento da congruência entre medidas de arcos e de ângulos correspon-
dentes e na proporcionalidade entre medidas lineares.
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Semelhanças: cordas, arcos e ângulos

ATIVIDADE 11

Um arco AB de uma circunferência é “enxer-
gado” sob um ângulo    cujo vértice C perten-
ce à circunferência (Figura 1).

Figura 1

�

A

B

C

Deslocando o vértice do ângulo até outro 
ponto da circunferência, D, o arco AB passa 
a ser “enxergado” sob um ângulo de medida 
igual ao anterior, isto é, de medida igual a  
(Figura 2).

Figura 2

D

A

B

�

Sobrepondo as Figuras 1 e 2, obtemos uma 
situação em que dois triângulos semelhantes 
se destacam: PBC e PAD (Figuras 3 e 4).

�

�
A

P

B

D

Figura 3 Figura 4

C � �

�
�

A
P

B

D

C

a) identifique os ângulos correspondentes 
nos dois triângulos e escreva uma pro-
porção entre as medidas de seus lados.

b) com base na proporção entre as medi-
das dos lados, verifique a validade da 
relação: (PC) . (PA) = (PB) . (PD) 
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ATIVIDADE 12

Um ponto P é o encontro de duas cordas de uma mesma circunferência (Figura 1). Unindo os 
pontos em que as cordas cruzam a circunferência, podemos observar dois triângulos (Figura 2).

Figura 1 Figura 2

A

C

D

P

B
A

C

D

P

B

a) assinale na Figura 2 os ângulos internos dos triângulos PAD e PCB, atribuindo a eles letras 
iguais a ângulos congruentes.

b) escreva a proporção entre as medidas dos lados dos triângulos PAD e PCB.

c) com base na proporção escrita, verifique que é válida a relação

 (PA) . (PB) = (PC) . (PD).
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ATIVIDADE 13

De acordo com as medidas indicadas na figura a seguir, qual é a medida x?

x

4
8

10
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3. RELAÇÕES MÉTRICAS NO TRIÂNGULO RETÂNGULO E 
TEOREMA DE PITÁGORAS

ATIVIDADE 1

Traçando a altura relativa à hipotenusa de um triângulo retângulo, são obtidos dois novos 
triângulos retângulos, semelhantes entre si, como representado na figura:

A

B C

A

a

n

h m

b

H

B C

�

�

�

�

� �

������=90º������=90º

a) Um dos triângulos tem lados a, n e h, en-
quanto o outro tem lados b, m e h. Dese-
nhe separadamente os dois triângulos e 
escreva a proporção entre as medidas 
dos lados correspondentes.

b) Verifique que o quadrado da medida da 
altura traçada é igual ao produto das 
medidas das projeções dos catetos so-
bre a hipotenusa. Em outras palavras, ve-
rifique que h2 = m . n.
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ATIVIDADE 2

Determine as medidas x, y e z em cada figura:

a)

z
x

y

4

9

b)

z x

y 2

6

ATIVIDADE 3

Observe a figura com o triângulo retângulo 
maior I sendo separado em dois triângulos 
retângulos menores (II e III) pela altura relativa 
à hipotenusa do triângulo maior. Os três 
triângulos são semelhantes, pois possuem 
ângulos correspondentemente congruentes.

a

a

c

n

h
h m

b

b

I

II

III

�
�

�

�

�

�

�

�

a) Escreva a proporção entre as medidas 
dos lados dos triângulos I e II.

b) Verifique que o quadrado da medida do 
cateto é igual ao produto da medida da 
hipotenusa pela medida da projeção do 
cateto sobre ela. Em outras palavras,  
a2 = c . n



SÃO PAULO FAZ ESCOLA - CADERNO DO ALUNO138

c) escreva a proporção entre as medidas 
dos lados dos triângulos I e III.

d) Verifique que o quadrado da medida do 
cateto é igual ao produto da medida da 
hipotenusa pela medida da projeção do 
cateto sobre ela. Em outras palavras,  
 b2 = c . m.

ATIVIDADE 4

Determine as medidas x e y em cada triângulo.

a)

x
y

12

9

b)

x

y

m

8

4

ATIVIDADE 5

Considere novamente a semelhança entre os 
triângulos I e II, bem como entre os triângulos 
I e III, discutida na atividade 3.

a

a

c

n

h
h m

b

b

I

II

III

�
�

�

�

�

�

�

�

Com base na semelhança entre esses pares de 
triângulos, foram obtidas as relações:

a2 = c . n

b2 = c . m
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Adicionando essas duas expressões, termo a termo, e, em seguida, colocando c em evidência, 
fazemos surgir uma expressão matemática traduzida na linguagem cotidiana da seguinte forma:

Em todo triângulo retângulo, o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadra-
dos dos catetos

Esse é o enunciado do teorema de Pitágoras. Faça a verificação e escreva a sentença matemática 
do teorema de Pitágoras, que relaciona a hipotenusa (c) aos catetos (a) e (b).

ATIVIDADE 6

Um quadrilátero ABCD pode ser separado em dois triângulos retângulos ABD e BCD, sendo 
que BCD é isósceles, conforme representado na figura. AF é a altura relativa à hipotenusa de 
ABD e CE é a altura relativa à hipotenusa de BCD. Determine a medida dos segmentos:

A

40 m

30 m

B

C

D E

F

 a) BD e) BC

 b) DF f) BE

 c) BF g) CE

 d) AF h) FE
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ATIVIDADE 7

Duas rodovias retilíneas cruzam-se perpendicularmente na cidade A. Em uma das rodovias, a 
60 km de distância de A, encontra-se uma cidade B; na outra, a 80 km de A, encontra-se outra 
cidade, C. Outra rodovia, também retilínea, liga as cidades B e C.

A

h

x
posto policial

d

C

B

60 km
80 km

Pergunta-se:

a) qual é a distância entre B e C?

b) qual é a menor distância de A até a ro-
dovia que liga B a C?

c) um posto policial deve ser construído na 
rodovia que liga B a C, devendo situar-se 
à mesma distância de B e C. Qual é a 
distância do posto policial até A?
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4. RAZÕES TRIGONOMÉTRICAS

Razões trigonométricas de ângulos agudos no triângulo retângulo.

Nas atividades a seguir, estudaremos a importante noção de razão trigonométrica de um ângulo 
agudo no triângulo retângulo, assunto que será tratado com mais profundidade no Ensino 
Médio, especificamente quando se estudará a trigonometria.

Na história da Matemática, os estudos iniciais a respeito da trigonometria, são associados ao 
grego Hiparco, que relacionou os lados e os ângulos agudos de um triângulo retângulo. 

As razões trigonométricas, fundamentam-se em três relações fundamentais: seno, cosseno e 
tangente.

Vamos determinar as relações de acordo com o triângulo BAC, que possui lados que medem 
a, b e c.

A

B

c
a

b C

seno B =
b

a
cosseno C =

b

a

seno C =
c

a
tangente B =

c

b

cosseno B =
c

a
tangente C =

c

b

PARA SABER MAIS...

Razões trigonométricas no triângulo retângulo: 
https://brasilescola.uol.com.br/matematica/seno-cosseno-tangente-angulos.htm ,  

acesso em 31/03/2019.
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Tabela trigonométrica

30º 45º 60º

Seno
1
2

√2
2

√3
2

Cosseno
√3
2

√2
2

1
2

Tangente
√3
2

1 √3

Nas situações envolvendo outros ângulos, os 
valores trigonométricos podem ser obtidos 
por intermédio de uma calculadora científica, 
que dispõe das teclas sen (seno), cos (cosseno) 
e tan (tangente). Outra opção seria dispor de 
uma tabela trigonométrica.

ATIVIDADE 1

(Unisinos – RS) Um avião levanta voo sob 
um ângulo constante de 20º. Após percorrer 
2.000 metros em linha reta, qual será a altura 
atingida pelo avião, aproximadamente? 

(Utilize: sen 20º = 0,342; 

cos 20º = 0,94 e tg 20º = 0,364)

ATIVIDADE 2

4) (Cefet – PR) A rua Tenório Quadros e a 
avenida Teófilo Silva, ambas retilíneas, cruzam-
se conforme um ângulo de 30º. O posto de 
gasolina Estrela do Sul encontra-se na avenida 
Teófilo Silva a 4 000 m do citado cruzamento. 
Sabendo que o percurso do posto Estrela do 
Sul até a rua Tenório quadros forma um ângulo 
de 90° no ponto de encontro do posto com a 
rua Teófilo Silva, determine em quilômetros, a 
distância entre o posto de gasolina Estrela do 
Sul e a rua Tenório Quadros?

Tenório Quadros

4000m30º

x

Teófilo Silva
Posto
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ATIVIDADE 3

De um ponto A, um agrimensor enxerga o topo T de um morro, conforme um ângulo de 45º. 
Ao se aproximar 50 metros do morro, ele passa a ver o topo T conforme um ângulo de 60º. 
Determine a altura do morro.

ATIVIDADE 4

(AAP) Uma escada de um carro de bombeiros 
pode se estender até um comprimento 
máximo de 30 m, quando é levantada até 
formar um ângulo máximo de 70°. A base da 
escada está colocada sobre um caminhão, a 
uma altura de 2 m do solo, conforme indica a 
figura a seguir.

70º

2 m

h

Dados: sen 70°= 0,94; cos 70°=0,34; tg 70°=2,75

A altura (h) é de:

(A) 12 m.

(B) 28 m.

(C) 30 m.

(D) 32 m.

A

E

B

C

3 cm30º
30º

30º

D

(AAP) A figura a seguir é formada por três 
triângulos retângulos com ângulos agudos de 
30° e o segmento BC mede 3 cm.

Então a medida do segmento ED em 
centímetros, será:

(A) 4

(B) 6

(C) 3√3

(D) 12
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