
          

CARO(A) ALUNO(A), 

Esta é nossa 3ª semana de atividades online. Nosso intuito sempre foi de recebê-los com 

o maior CARINHO e RESPEITO do mundo. Talvez, estejamos enfrentando o maior desafio 

destes nossos encontros: o CORONAVÍRUS. Este é o momento de nos protegermos e nos 

ajudarmos. A nossa Rede de Ensino quer reforçar nosso carinho e nosso respeito por você, te 

protegendo e protegendo a sua FAMÍLIA. Por isso, nossos encontros serão virtuais. Pedimos 

que, neste momento, você e sua família se unam e não deixem de aprender JUNTOS! 

O CORONAVÍRUS irá limitar nossos encontros presenciais, mas jamais interromperá 

nosso trabalho em função de sua APRENDIZAGEM, de seu crescimento e de sua família. Se 

cuidem! 

E, para que continue sempre aprendendo, seguem atividades que precisam ser realizadas 

semanalmente.  

Estas são as atividades da 3ª SEMANA (15, 18 e 19 DE FEVEREIRO). Para que possa 

realizá-las, damos algumas dicas: 

 Procure um lugar aconchegante para realiza-las; 

 Peça ajuda aos seus pais e/ou responsáveis (aproveitem para reforçar a união); 

 Procure estabelecer contatos virtuais com seus professores para tirarem dúvidas (as 

Escolas estão se organizando para isso); 

 Assim como precisa manter contato virtual com seus professores, você também precisa 

se lembrar de seus colegas de turma. Eles devem estar ansiosos pelo seu contato 

virtual!; 

 Utilize a internet para pesquisas responsáveis que te auxiliem na elaboração das 

tarefas diárias; 

Por fim, torceremos para que este momento passe rápido e que possamos, novamente, 

nos abraçar e retornarmos a nossa rotina, matando esta saudade que já temos uns dos outros. 

Mas, por enquanto, um grande abraço virtual e boa tarefa! 

Faça em seu caderno! Ajude nosso planeta não imprimindo! 

Proteja-se evitando deslocamento para impressão! 

 

 

 

 



 

COMPONENTE CURRICULAR – ARTE (6º ANO) 

3ª SEMANA – 15, 18 e 19 de FEVEREIRO DE 2021.  

CONTEÚDOS A SEREM DESENVOLVIDOS: tipos de arte parte I. 

TAREFA 1 - CONTEÚDO 

Tipos de Arte – parte I 

Atualmente, há 11 tipos de arte: música, dança, pintura, escultura, teatro, literatura, cinema, fotografia, história em 

quadrinhos (HQ), jogos eletrônicos e arte digital. 

Vejamos então todos eles e como se apresentam. 

1ª arte – Música 

Esse tipo de arte tem o poder de despertar sentimentos variados, favorecendo o equilíbrio mental e o bem-estar. 

A música está presente em nosso dia a dia a partir do momento em que nascemos. Desde as canções de ninar que 

cantarolavam para nós, até os ritmos dançantes que ouvimos em uma festa, por exemplo. 

Pode-se dizer que a linguagem musical é formada por diversos sons que se apresentam em espaços de tempo pré-

determinados, formando assim - ritmo, harmonia e melodia. 

O ritmo é dado pela marcação de tempo entre um som e outro. A harmonia trata-se da combinação dos elementos musicais 

simultâneos. 

Já a melodia, refere-se à sequência de sons que se apresentam na música, sendo percebida em nossa mente como uma 

unidade. Por isso que conseguimos assobiar uma canção, por exemplo, mesmo que não saibamos tocar um instrumento. 

No Brasil, temos como exemplo de grandes nomes da música os artistas Caetano Veloso, Gilberto Gil, Elis Regina, Tom 

Jobim, entre outros. 

2ª arte – Dança 

A dança é a arte do movimento corporal. Usando o corpo como instrumento, as pessoas podem exteriorizar seus 

sentimentos fazendo gestos cadenciados por um ritmo. 

É uma das formas mais antigas de manifestação artística, tendo origem ainda na pré-história. As pessoas dançavam em 

rituais de celebração, agradecimento, cerimônias fúnebres e para pedir proteção. Ou seja, a dança tinha um caráter sagrado. 

Geralmente esse tipo de arte vem acompanhado da música, sendo quase sempre inseparáveis, entretanto é possível também 

expressar-se nessa linguagem sem que haja som. 

É uma maneira muito saudável de expressão, pois além de favorecer a criatividade, também auxilia na vitalidade corporal 

e psicológica, trazendo inúmeros benefícios. 

Como exemplos de grandes dançarinos brasileiros, temos: Ana Botafogo, Carlinhos de Jesus e Ivaldo Bertazo. 

Segundo Isadora Duncan, importante coreógrafa e bailarina norte-americana: 

"Dançar é sentir, sentir é sofrer, sofrer é amar... Tu amas, sofres e sentes. Dança!" 

3ª arte – Pintura 

Podemos definir a pintura como a técnica de depositar pigmentos coloridos - que podem ser pastosos, líquidos ou em pó - 

sobre uma superfície, gerando imagens figurativas ou abstratas. 

Essa é uma atividade que permite às pessoas se comunicar e demonstrar sentimentos por meio de formas, cores e texturas. 



A história da pintura remonta o período pré-histórico, quando os seres humanos usavam as cavernas como suporte para 

seus desenhos. Esse tipo de arte era feito com pigmentos extraídos de óxidos minerais, ossos carbonizados, vegetais, 

carvão, sangue e gorduras de animais. 

É uma manifestação artística que possibilita aos homens conhecer melhor o seu passado, costumes e crenças, pois pode 

revelar muito sobre a cultura de determinada época e lugar. 

Além disso, é considerada uma das formas de arte mais tradicionais e boa parte das grandes obras da humanidade são 

pinturas com tinta a óleo. 

Aqui no Brasil, a pintura por muito tempo seguiu as tendências europeias e alguns pintores responsáveis por uma maior 

valorização de temas genuinamente brasileiros são: Tarsila do Amaral, Portinari, Di Cavalcanti, Caribé, entre outros. 

Aprenda mais sobre o assunto com a leitura dos textos: 

4ª arte – Escultura 

Compreende-se escultura como a arte de modelar ou desgastar matérias brutas (como a argila, mármore, madeira e pedra) 

e convertê-las em objetos com significados, expressando ideias e sentimentos. 

Usando formas, espaços e volumes, o artista cria obras tridimensionais, ou seja, que têm altura, largura e profundidade. 

Assim como as outras formas de artes que vimos até agora, a escultura também é muito antiga e começou a ser feita ainda 

nas sociedades primitivas. 

É curioso que nesses primeiros trabalhos em escultura, não existiam representações de figuras masculinas. Prevaleciam as 

formas femininas com ventres e seios volumosos. Um exemplo é a estatueta da Vênus de Willendorf, encontrada na Áustria 

e esculpida há mais de 25 mil anos. 

Alguns importantes escultores brasileiros, sem dúvida, são: Aleijadinho (1730-1814) e Victor Brecheret (1894-1955). 

5ª arte – Teatro 

O teatro é a linguagem artística em que as pessoas, no caso os atores e atrizes, representam uma história para um público. 

A manifestação teatral mais parecida com a que conhecemos hoje no Ocidente surgiu na Grécia Antiga, no século VI a.C. 

Nessa época, o teatro mesclava temas sagrados e profanos e era feito em homenagem ao deus Dionísio, considerado o deus 

do vinho, das festas e da fertilidade. Nessas encenações, não era permitida a participação de mulheres, sendo apenas 

homens a desempenhar os papéis. 

Os gêneros teatrais que haviam na Grécia Antiga eram somente a comédia e a tragédia. Com o tempo, o teatro foi se 

transformando e avançou também por outros territórios. 

Hoje existem muitas maneiras e estilos de se fazer teatro, entre eles: musical, ópera, fantoches, teatro de sombras, drama, 

comédia, teatro de rua, teatro de palco, entre outros. 

No Brasil, podemos citar Fernanda Montenegro, Paulo Autran, Bibi Ferreira e Raul Cortez como alguns nomes de destaque 

nessa arte. 

 

TAREFA 2 – Atividade proposta 

Após fazer a leitura dos 5 tipos de Arte acima, ilustre cada uma delas. Você pode utilizar imagens, figuras, desenhos e 

recortes de jornais para representá-las. 

 

 

 

 

 



 

COMPONENTE CURRICULAR – ciências (6º ANO) 

3ª SEMANA – 15, 18 e 19 de FEVEREIRO DE 2021.  

CONTEÚDOS A SEREM DESENVOLVIDOS: CAMADAS DO PLANETA TERRA 

TAREFA 1  

A Terra é formada por três camadas, a crosta, o manto e o núcleo. Cada camada apresenta características e 
temperaturas diferentes, tornando-se mais quente conforme se aproxima do núcleo. O homem nunca 
chegou ao núcleo da Terra, mas o estudo sobre a estrutura interna do planeta é possível graças aos estudos 
dos geofísicos, os quais se dedicam ao estudo da sismologia. Eles observam os fenômenos das ondas sísmicas 
e contam com a ajuda de aparelhos para definir as características de cada camada. 

Quais as camadas da Terra? 
A Terra é formada por três camadas: 

  Crosta terrestre: camada mais superficial, de estrutura relativamente fina e bastante rochosa. 
  Manto: localizada abaixo da crosta, apresenta propriedades sólidas. 

  Núcleo: camada mais interna e quente da Terra. Apresenta duas porções: 
o     Núcleo externo: formado por níquel e ferro líquido. 
o     Núcleo interno: também formado de níquel, mas com ferro sólido. 

 

TAREFA 2  

1)A Terra é como uma cebola: é dividida em várias camadas. Entre essas diferentes formas que compõem a 
estrutura interna do nosso planeta, qual(is) dela(s) pode(m) ser considerada(s) sólida(s). 
a) somente a crosta terrestre 
b) somente o manto 
c) somente o núcleo 
d) a crosta e o núcleo interno 

2)Еѕtá lосаlіzаdа аbаіхо dа сrоѕtа tеrrеѕtrе е саrасtеrіzа-ѕе роr ѕеr umа саmаdа раѕtоѕа, сuја tеmреrаturа 
аumеntа соm а рrоfundіdаdе. Quаl саmаdа é еѕtа? 
a)Аtmоѕfеrа 
b)Маntо 
c)Núсlео ехtеrnо 
d)Lіtоѕfеrа 
 
3.Quаіѕ аѕ саrасtеríѕtісаѕ dо núсlео dа Теrrа? 
a)É а раrtе mаіѕ іntеrіоr dа Теrrа е оndе há mаіоr соnсеntrаçãо dе саlоr ( tеmреrаturа еm tоrnо dе 6000ºС).  
b)É а саmаdа lосаlіzаdа аbаіхо dа сrоѕtа. 
c)Раrtе dо рlаnеtа оndе соnсеntrаm-ѕе оѕ рrіnсіраіѕ gаѕеѕ. 
d)Оndе осоrrеm а mаіоrіа dоѕ vulсõеѕ. 
 
 4) Faça um desenho esquemático das camadas do Planeta Terra ( Pesquise na internet ou livro didático). 
 

SUGESTÃO DE LINK: https://www.youtube.com/watch?v=MKlj6wCdwrA 
                                     Livro didático do 6º ano. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MKlj6wCdwrA


 

COMPONENTE CURRICULAR – educação física (6º ANO) 

3ª SEMANA – 15, 18 e 19 de FEVEREIRO DE 2021.  

CONTEÚDOS A SEREM DESENVOLVIDOS: carnaval  

TAREFA 1  

Com os desfiles de carnaval cancelados devido à pandemia do novo coronavírus, blocos de rua, escolas de 

samba e outras instituições ligadas à folia preparam eventos on-line para não deixar passar em branco os dias 

em que as manifestações populares, em condições normais, tomariam o Rio e o Brasil.  

 

Assim como O GLOBO e o Extra vão promover nas suas plataformas digitais (Twitter, Facebook, YouTube e 

sites dos dois jornais) uma série de ações especiais, que ocorrem até o próximo domingo, dia 12 de fevereiro. 

 

1- Cite 3 tipos de plataformas digitais as quais  serão transmitidas os eventos on line de carnaval 

TAREFA 2  

Os tradicionais bloquinhos, folias e aglomerações típicas do Carnaval vão precisar ser deixadas de lado neste 

ano por conta da pandemia de Covid 19. No entanto, para não deixar o feriado passar em branco e promover 

uma folia segura, um projeto brasiliense vai levar a festança diretamente para casa das pessoas. 

Criada durante a pandemia, a Rádio Cafuné vai promover uma programação especial durante todo o feriado de 

Carnaval para animar os brasilienses. Através de transmissões pela plataforma Zoom, o projeto vai receber 

diversos blocos de Carnaval de Brasília, além de DJs de todo o Brasil e outros países. 

2- Qual rádio irá promover a programação especial durante o carnaval e qual tipo de transmissão será 

utilizada ? 

SUGESTÃO DE LINK: https://www.tecmundo.com.br/internet/210962-carnaval-2021-

confira-programacao-lives.htm 

 

https://www.band.uol.com.br/noticias/carnaval-on-line-e-seguro-pelas-redes-

sociais-16324133 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.band.uol.com.br/noticias/carnaval-on-line-e-seguro-pelas-redes-sociais-16324133
https://www.band.uol.com.br/noticias/carnaval-on-line-e-seguro-pelas-redes-sociais-16324133


 

COMPONENTE CURRICULAR – geografia (6º ANO) 

3ª SEMANA – 15, 18 e 19 de FEVEREIRO DE 2021.  

CONTEÚDOS A SEREM DESENVOLVIDOS: Revisão 

TAREFA 1  

 

 
Observe esta imagem para responder aos itens a seguir: 
 

 

 
 
 
a) Por que podemos afirmar que a nossa casa é considerada um lugar para nós? 
 
 
 
b) Cite outros dois nomes de lugares que você frequenta. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TAREFA 2  

 

 
1) Espaço Geográfico, Lugar e Paisagem são três importantíssimas categorias de análise da Geografia. Explique com as 
suas palavras o conceito de cada uma delas. 
 
Espaço Geográfico: 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Lugar: 
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

Paisagem: 
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

SUGESTÃO DE LINK: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XHpUoa3kCA8 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=_noSu3W9rKc 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=My_l3Z_hVtA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XHpUoa3kCA8
https://www.youtube.com/watch?v=_noSu3W9rKc
https://www.youtube.com/watch?v=My_l3Z_hVtA


 

COMPONENTE CURRICULAR – geometria (6º ANO) 

3ª SEMANA – 15, 18 e 19 de FEVEREIRO DE 2021.  

CONTEÚDOS A SEREM DESENVOLVIDOS: Posição relativas de duas retas 

TAREFA 1  

 

      Olá essa semana iremos aprender sobre retas e a construção delas, prestem atenção no resumo e no vídeo e 

façam a atividade!          

 

Posição relativas de duas retas 

      Duas retas diferentes, dentro do mesmo plano, podem ser: paralelas, concorrentes, concorrentes, 

perpendiculares ou coincidentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TAREFA 2  

Atividade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- Leia o mapa. Vamos supor que cada rua representa uma reta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3- Identifique as retas abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



4- Responda: 

a) Quando duas retas, que se localizam no mesmo plano, se cruzam, formando quatro ângulos retos, são 

chamados de ____________________________ 

b) Quando duas retas se localizam no mesmo plano e não possuem pontos em comum, são chamados de 

_____________________________ 

c) Quando duas retas se localizam no mesmo plano e se cruzam em apenas um ponto (ponto em comum), 

são chamados de _________________________ 
 

5-  Lendo a imagem, podemos observar que trilhos do trem nos fazem a ideia de reta 

 

 

 

 

 

 

 

 

6- Construa uma reta paralela: 

 

 

 

 

SUGESTÃO DE LINK: 

 https://www.youtube.com/watch?v=mP_FYcXKu0U 

 https://www.youtube.com/watch?v=pHV8UfNHarU 

https://www.youtube.com/watch?v=yda2dulecfU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mP_FYcXKu0U
https://www.youtube.com/watch?v=pHV8UfNHarU
https://www.youtube.com/watch?v=yda2dulecfU


 

COMPONENTE CURRICULAR – história (6º Ao 9º) 

3ª SEMANA – 15, 18 e 19 de FEVEREIRO DE 2021.  

CONTEÚDOS A SEREM DESENVOLVIDOS: ATIVIDADE COLETIVA – PROFESSORES DE HISTÓRIA 

TAREFA 

TEXTO 1: 

 

História do Carnaval 

 

O Carnaval é uma tradicional festa popular realizada em diferentes locais do mundo, sendo a mais celebrada no 

Brasil. Apesar do forte secularismo presente no Carnaval, a festa é tradicionalmente ligada ao catolicismo, uma vez que 

sua celebração antecede a Quaresma. O Carnaval não é uma invenção brasileira, pois sua origem remonta à Antiguidade. 

A palavra Carnaval é originária do latim, carnis levale, cujo significado é “retirar a carne”. Esse sentido está 

relacionado ao jejum que deveria ser realizado durante a Quaresma e também ao controle dos prazeres mundanos. Isso 

demonstra uma tentativa da Igreja Católica de controlar os desejos dos fiéis. 

Alguns estudiosos entendem o Carnaval como uma festa cristã, pois sua origem, na forma como entendemos a 

festa atualmente, tem relação direta com o jejum quaresmal. Isso não impede que sejam traçadas as origens históricas que 

nos mostram a influência que o Carnaval sofreu de outras festas que existiam na Antiguidade. 

Na Babilônia, duas festas possivelmente originaram o que conhecemos como Carnaval. As Sacéias eram uma 

celebração em que um prisioneiro assumia, durante alguns dias, a figura do rei, vestindo-se como ele, alimentando-se da 

mesma forma e dormindo com suas esposas. Ao final, o prisioneiro era chicoteado e depois enforcado ou empalado.Outro 

rito era realizado pelo rei no período próximo ao equinócio da primavera, um momento de comemoração do ano novo 

na Mesopotâmia. O ritual ocorria no templo de Marduk (um dos primeiros deuses mesopotâmicos), onde o rei perdia seus 

emblemas de poder e era surrado na frente da estátua de Marduk. Essa humilhação servia para demonstrar a submissão do 

rei à divindade. Em seguida, ele novamente assumia o trono. 

O que havia de comum nas duas festas e que está ligado ao Carnaval era o caráter de subversão de papéis sociais: 

a transformação temporária do prisioneiro em rei e a humilhação do rei frente ao seu deus. Possivelmente a subversão de 

papéis sociais no Carnaval, como os homens vestirem-se de mulheres e outras práticas semelhantes, é associável a essa 

tradição mesopotâmica. 

Havia ainda, em Roma, a Saturnália e a Lupercália. A primeira ocorria no solstício de inverno, em dezembro, e a 

segunda, em fevereiro, que seria o mês das divindades infernais, mas também das purificações. Tais festas duravam dias, 

com comidas, bebidas e danças. Os papéis sociais também eram invertidos temporariamente, com os escravos colocando-

se nos locais de seus senhores, e estes colocando-se no papel de escravos. 

 

TEXTO 2: 

 

No  carnaval  do Brasil predomina a  diversidade cultural , pois em cada região há formas diferentes de curtir essa 

festa. Neste especial vamos fazer uma viagem para conhecer como é a festa nas principais cidades carnavalescas de nosso 

país… 

Para já começarmos com muita animação, vamos direto para  Bahia,  onde a atração principal são os  trios 

elétricos , que circulam pelos centros históricos em veículos com aparelhagem de som muito potente. As pessoas seguem 

acompanhando o ritmo animadíssimo do axé , termos que tem origem na saudação da umbanda com o objetivo de desejar 

boas energias. Durante os dias de festa há os blocos de  afros  e  afoxés  também circulam pela cidade e acompanham os 

trios elétricos. Cada grupo tem seus  abadás , vestimentas que identificam os componentes. 

Seguindo para  Olinda - Pernambuco , o ritmo principal é o  frevo. O termo “frevo” vem de ferver, alusão à agitação 

e ao calor da dança e da música. Os passistas têm em mãos as sombrinhas coloridas e muita habilidade para seguir o ritmo 

agitado da música. Para começar a festa há o desfile típico de bonecos gigantes conhecidos como  mamulengos. 

Representam personagens tradicionais da região ou figuras políticas que estão em foco, servindo também como crítica aos 

acontecimentos mais recentes. Há blocos tradicionais de frevo, como o Sala de Justiça e o Bacalhau do Batata, que fecha 

o Carnaval na Quarta-feira de Cinzas. 

Chegando ao  Rio de Janeiro  e  São Paulo , não se fala em outra coisa que não seja  escolas de samba! Elas 

começaram a circular principalmente no Rio de Janeiro no início do Século XX, de forma muito simples, apenas com 

pessoas utilizando uma máscara e dançando pelas ruas, mas aos poucos ficaram cada vez mais especializadas e as principais 

escolas têm grandes barracões em que se preparam para o grande desfile. 

https://brasilescola.uol.com.br/carnaval
https://brasilescola.uol.com.br/carnaval
https://brasilescola.uol.com.br/religiao/catolicismo.htm
https://brasilescola.uol.com.br/religiao/catolicismo.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiag/civilizacoes.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/equinocio.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/equinocio.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiag/mesopotamia.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiag/mesopotamia.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiag/mesopotamia.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiag/roma-antiga.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiag/roma-antiga.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/solsticio.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/solsticio.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/solsticio.htm


Na sexta-feira e no sábado de Carnaval os holofotes estão voltados para São Paulo e no domingo e segunda-feira é 

a vez das principais agremiações cariocas desfilarem na Marquês de Sapucaí. A cada ano as escolas de samba apresentam 

uma temática diferente que direciona a fantasia, a composição das alas e o samba. A competição é acirrada e nas duas 

cidades, na quarta-feira de cinzas, todos os componentes acompanham a decisão dos jurados. Nas outras capitais e também 

em cidades do interior acontecem também desfiles de escolas de samba, mas o que predomina é o  carnaval de rua , onde 

os blocos circulam pela cidade bem mais à vontade, sem ter que vestir fantasias suntuosas, apenas roupas que caracterizam 

os blocos. 

As marchinhas e hinos carnavalescos são os estilos de musica que predominam no carnaval de rua e sem dúvida as 

pessoa aproveitam bastante! Há alguns blocos de rua tradicionais, como o Cordão da Bola Preta, do Rio de Janeiro, o 

Bloco da Lama em Parati - RJ, com foliões que brincam lambuzados de lama, o Carnaval de São Luís do Paraitinga - 

SP, que preserva a competição anual de marchinhas, e o Carnaval de Diamantina - MG, nas ruas e becos do centro 

histórico da cidade mineira. 

 

TEXTO 3: 

 

          Como a Tradição do Carnaval e do Samba começaram no Rio de Janeiro. As primeiras festas que 

deram origem ao que hoje é o carnaval datam de 4000 a.C. quando aconteciam as primeiras festas agrárias dos povos 

primitivos. ... Em 1917 é criado o primeiro samba e em 1932 o primeiro torneio de escolas de samba ocorre. 

 
     A Mangueira mantinha as tradições e crenças de seus ancestrais, seus batuques e seus cantos, agora abrasileirados, 

numa fusão de tradições de várias nações africanas, com influências indígenas e também dos brancos: afro-brasileiras. 

O candomblé e a umbanda tinham muitos adeptos na comunidade e alguns casebres serviam de templos. Neles eram 

realizadas cerimônias religiosas e outras comemorações. Os terreiros de Tia Fé, Chiquinho Crioulo, de Minan e Maria 

Rainha, entre outros, serviam ao sagrado e ao profano, ao som dos atabaques. 

       Nos Carnavais, como não podiam participar dos elegantes desfiles dos brancos, tinham seus blocos para se 

divertirem. Eles bebiam, falavam palavrão, se metiam em brigas e por conta disso estavam barrados nos blocos 

carnavalescos das famílias do morro. Para resolver o problema, criaram um bloco só de homens, o Bloco dos 

Arengueiros, que significa fazer arengaria, algazarra, farra, bagunça.  

       Segundo contam, saíram pela primeira vez em 1923, vestidos de mulher, arrumando briga com todos os outros 

blocos que encontravam. Depois de apanharem, baterem e serem presos por cinco anos, no dia 28 de abril de 1928, 

decidiram unir todos os blocos de Mangueira, para desfilar na Praça Onze. Reuniram-se Angenor de Oliveira (Cartola), 

Saturnino Gonçalves (Seu Saturnino), Abelardo da Bolinha, Carlos Moreira de Castro (Carlos Cachaça), José Gomes da 

Costa (Zé Espinguela), Euclides Roberto dos Santos (Seu Euclides), Marcelino José Claudino (Seu Maçu) e Pedro 

Paquetá e fundaram o Grêmio Recreativo Escola de Samba Estação Primeira de Mangueira. Como seu primeiro 

presidente, elegeram o Sr. Saturnino Gonçalves. 

       Por sugestão de Cartola, adotaram as cores verde e rosa, do Rancho do Arrepiado, de Laranjeiras, lembrança dos 

carnavais de sua infância. Recebeu o nome de Estação Primeira porque a primeira parada do trem, que saia da Estação 

de Dom Pedro para o subúrbio, onde havia samba, era Mangueira. Esses oito jovens que fundaram o G.R.E.S. Estação 

Primeira de Mangueira, jamais pensaram que, oitenta anos depois, a Escola que fundaram não seria apenas uma Escola 

de Samba. Não podiam imaginar que o morro em que moravam teria uma população de quarenta e cinco mil habitantes. 

       Que as ações sociais desenvolvidas pela Estação Primeira de Mangueira atenderiam diariamente dez mil moradores 

do morro. Que uma mulher nascida ali receberia atendimento para seu filho nascer, crescer, estudar e se formar numa 

faculdade. Tudo gratuitamente, graças às parcerias estabelecidas com os governos federal, estadual, municipal e 

empresas privadas. Ou que naquela comunidade o índice de crianças analfabetas seria de 0%, pois todas as crianças em 

idade escolar estariam nas salas de aula e que o índice de mortalidade infantil no seu morro, nos dias atuais seria 

zero. Porque a Escola de Samba que eles fundaram hoje é também, UMA ESCOLA DE VIDA. 

 

 

ATIVIDADES 



 

SOBRE O TEXTO 1: 

1-Descreva do texto a origem da palavra Carnaval e qual o entendimento de alguns estudiosos em relação à essa festa .  

2-Elabore um pequeno texto de 5(cinco) linhas, tendo como enfoque principal: “O Carnaval na Antiguidade”. 

 

SOBRE O TEXTO 2: 

1-O Carnaval tem um lugar tão importante no calendário que há quem diga que, no Brasil, o ano só começa de verdade 

depois da folia. Não é para tanto, mas se trata realmente de uma manifestação fundamental na identidade cultural brasileira. 

Escolha um das cidades ou estados grifados acima e faça uma pesquisa sobre o carnaval na região escolhida . Procure 

responder a algumas perguntas, por exemplo: Como surgiu? Os ritmos musicais? ( pois cada região utiliza um ritmo 

diferente) Os personagens? Qual a importância da festividade para a construção da nossa identidade Cultural? 

 

SOBRE O TEXTO 3: 

1-De acordo com seus conhecimentos, explique a seguinte expressão: “primeiras festas agrárias dos povos primitivos” 

. 

R:_______________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

2-Leia com atenção as questões abaixo e classifique-as em (V) verdadeiras e (F) falsas: 

 

a-(   ) Por sugestão de Cartola,  as cores verde e rosa, do Rancho do Arrepiado, de Laranjeiras, lembrança dos carnavais 

de sua infância, foram adotadas como cores oficiais da Escola de  Samba Estação Primeira de mangueira. 

b- (   ) O  Bloco dos Arengueiros, que significa fazer arengaria, algazarra, farra, bagunça foi fundado para competir com 

os elegantes  bailes carnavalescos dos brancos da cidade do Rio de janeiro. 

 

c- (   ) Atualmente a sede da Escola Estação Primeira de Mangueira contribui com movimentos sociais em prol da 

comunidade. 

 

 d-( ) Mangueira é um bairro da Zona Central do município do Rio de Janeiro. É administrado pela subprefeitura 

do Centro e Centro Histórico e pela Região VII - Grande Bairro Imperial, uma das cinco regiões a compor 

a subprefeitura do Centro e Centro Histórico com a qual possui uma estação de trem. Seu grande atrativo é escola de 

samba Estação Primeira de Mangueira e Quinta da Boa vista. Possui uma população 45.000 habitantes , enquanto nossa 

querida Miracema possui 27.154 habitantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Bairro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Zona_Central_(Rio_de_Janeiro)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Centro_e_Centro_Hist%C3%B3rico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Subprefeitura
https://pt.wikipedia.org/wiki/Centro_e_Centro_Hist%C3%B3rico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Esta%C3%A7%C3%A3o_Primeira_de_Mangueira


 

COMPONENTE CURRICULAR – inglês (6º ANO) 

3ª SEMANA – 15, 18 e 19 de FEVEREIRO DE 2021.  

CONTEÚDOS A SEREM DESENVOLVIDOS: VOCABULARY: CARNIVAL 

TAREFA 1  
 

VAMOS CONHECER ALGUMAS PALAVRAS SOBRE O CARNAVAL EM INGLÊS. 

 

FEATHER – PLUMA 

MASK – MÁSCARA 

WIG – PERUCA  

CONFETTI – CONFETE 

DANCER – DANÇARINO/DANÇARINA 

FLOAT – CARRO ALEGÓRICO 

PARADE – DESFILE 

JUGGLER – MALABARISTA 

BAND – BANDA 

HAT – CHAPÉU 

MAKEUP – MAQUIAGEM 

SERPENTINE – SERPENTINA 

COSTUME – FANTASIA 

 

 ATIVIDADE 

 

 

 

 



 

COMPONENTE CURRICULAR – matemática (6º ANO) 

3ª SEMANA – 15, 18 e 19 de FEVEREIRO DE 2021.  

CONTEÚDOS A SEREM DESENVOLVIDOS: Sistema de numeração decimal 

TAREFA 1  

 

1- No número 8 514 877 a ordem do algarismo 4 é a das unidades de milhar e seu valor posicional é 4000. Ainda em 

relação a esse número, responda: 

a) Qual é a ordem do algarismo 1? Qual é seu valor posicional?  

b) Qual é a ordem do algarismo 5? Qual é seu valor posicional?  

c) Quantas classes tem esse número?  

d) Quantas ordens tem esse número? 

 

 

2- Escreva como se leem os números. 

a) 5 006 111 390  

b) 125 678 349 200 000  

c) 1 200 005 000 000  

d) 40 040 000 000  

 

 

3- De acordo com a reta numérica, escreva os números naturais correspondentes às letras A, B, C, D e E. 

 
 

 

TAREFA 2 

 

4- Com os algarismos 1, 4, 5, 7 e 9 e sem repetir, escreva: 

a) o maior número possível           

b) o menor número possível  

c) o maior número que tenha o algarismo 1 na ordem das centenas  

 

 

5- Qual é o antecessor do número 7 000 000 000 000?  

 

 

6- Quais são os números naturais: 

a) de 4 até 16 ?   

b) entre 4 e 16 ?  

 

 

SUGESTÃO DE LINK: https://www.youtube.com/watch?v=yGm_cab8bJg 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yGm_cab8bJg


 

COMPONENTE CURRICULAR – PORTUGUÊS (6º ANO) 

3ª SEMANA – 15, 18 e 19 de FEVEREIRO DE 2021.  

CONTEÚDOS A SEREM DESENVOLVIDOS: produzir um texto baseado no cartaz da fio cruz 

sobre a pandemia da covid e o carnaval 

TAREFA 1  

Façam uma Produção de Texto baseada no cartaz abaixo. Escrevam no mínimo, quinze linhas. 

Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) é uma instituição nacional de pesquisa e desenvolvimento em ciências 
biológicas, localizada no estado do Rio de Janeiro, Brasil, e vinculada ao Ministério da Saúde. Criada 
em 1900 pelo renomado médico sanitarista Oswaldo Cruz, é a mais importante instituição 
de ciência e tecnologia em saúde da América Latina, sendo referência em pesquisas na área de saúde pública. 

Sua sede localiza-se no bairro de Manguinhos, na Zona Norte do Rio de Janeiro, onde estão os prédios 
históricos do antigo Instituto Soroterápico Federal – como o Pavilhão Mourisco, o Pavilhão do Relógio e a 
Cavalariça. 

A Fiocruz está presente em 10 estados brasileiros, além de um escritório internacional 
em Maputo, Moçambique. Conta com 16 unidades técnico-científicas, voltadas para ensino, pesquisa, 
inovação, assistência, desenvolvimento tecnológico e extensão no âmbito da saúde. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Biologia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Biologia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro_(estado)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A9rio_da_Sa%C3%BAde_(Brasil)
https://pt.wikipedia.org/wiki/1900
https://pt.wikipedia.org/wiki/Oswaldo_Cruz
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ci%C3%AAncia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tecnologia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sa%C3%BAde
https://pt.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Latina
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pesquisa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sa%C3%BAde_p%C3%BAblica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Manguinhos_(bairro_do_Rio_de_Janeiro)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Zona_Norte_(Rio_de_Janeiro)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Maputo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mo%C3%A7ambique


 

 

 

 

 

 

 



 

COMPONENTE CURRICULAR – PRODUÇÃO TEXTUAL (6º ANO) 

3ª SEMANA – 15, 18 e 19 de FEVEREIRO DE 2021.  

CONTEÚDOS A SEREM DESENVOLVIDOS: atividade de interpretação  

TAREFA 1  

O carnaval do jabuti 

 

Os bichos resolveram fazer um baile de carnaval. Cada bicho deveria ir fantasiado de outro bicho, mas o 

jabuti resolveu ir fantasiado dele mesmo, o que deixou a raposa furiosa. O macaco contou ao jabuti que tinha sido 

proibido de ir ao baile porque era muito bagunceiro. O que o jabuti fez? 

O jabuti riu dizendo: 

__Tenho uma ideia. Você vai e diz que é jabuti fantasiado de macaco. E faça toda a bagunça por você e por 

mim. Eu chego no fim. 

        O macaco deu cambalhota de alegria e foi para o baile. 

       Ao chegar, a raposa o deteve. A danada estava fantasiada de pavão como uma rainha. 

       __Aonde vai? Está proibido de entrar aqui. 

       E o macaco: 

       __Pois eu sou o jabuti, não está vendo? 

      __Ah! - disse a raposa, vitoriosa -  com que então entrou nos eixos! Entre, entre. 

      Quando o baile estava no auge deu uma louca no macaco. Saiu aos gritos arrancando jubas postiças, rabos de 

algodão, orelhas de palhas, pele de casca de bananeira. Um escândalo. O rei fugiu desesperado no seu enorme 

disfarce de elefante. 

    Depois que o macaco já tinha acabado com a festa, o jabuti chegou.  A raposa, chorando, apontou para ele: 

      __Jabuti, foi você. 

      E o jabuti riu e falou: 

     __Baile de carnaval sem macaco não é baile, comadre raposa. Agora vamos dançar, cada um com o rabo que 

tem, com as orelhas que tem, com as garras que tem. Nada de máscara, dona raposa. Isso fica bem em seu focinho 

de desocupada e intrigante. 

      O leão olhou muito sério para a raposa, que se encolheu toda e saiu muito jururu. 

      E o rei decretou: 

    __O baile continua, comandado pelo jabuti, que é tão vagaroso quanto sábio.   

Valmir Ayala. 

TAREFA 2 

1-Esta narrativa é do gênero: 

(   ) Conto de fada.        

(   ) anedota.       

(   ) fábula.         

(   ) notícia. 

2-Ordene a fala do jabuti: 

(  ) – Você vai e diz que é o jabuti fantasiado de macaco. 

(  ) – Eu chego no fim. 

(  ) – Tenho uma ideia. 

(  ) – E faça toda a bagunça, por você e por mim. 

 

3-O que o macaco tirou dos animais fantasiados? 

 

4-O que você achou da atitude do macaco? Justifique sua resposta. 

 

5-Como reagiu cada animal que perdeu sua fantasia? E se fosse você, o que faria? 

SUGESTÃO DE LINK: https://youtu.be/6DHoN4CIIOo 

                                      https://youtu.be/faUNPDkJQDo 

 

https://youtu.be/6DHoN4CIIOo
https://youtu.be/faUNPDkJQDo


 

COMPONENTE CURRICULAR – eSPANHOL 

3ª SEMANA – 15, 18 e 19 de FEVEREIRO DE 2021.  

CONTEÚDOS A SEREM DESENVOLVIDOS: cARNAVAL 

TAREFA 1  

Carnaval  
 
  El carnaval es una celebración pública, que tiene lugar inmediatamente antes de la cuaresma cristiana, con 
fecha variable (entre febrero y marzo según el año), y que combina algunos elementos como disfraces, desfiles, 
y fiestas en la calle. Por extensión se llaman así algunas fiestas similares en cualquier época del año. A pesar de 
las grandes diferencias que su celebración presenta en el mundo, su característica común es la de ser un período 
de permisividad y cierto descontrol. 
   En la noche del Carnaval todo vale y dice la leyenda que por eso se ponen máscaras. 
El origen de su celebración parece probable de las fiestas paganas, como las que se realizaban en honor a Baco, 
el dios del vino, las saturnales y las lupercales romanas, o las que se realizaban en honor del toro Apis en Egipto. 
Según algunos historiadores, los orígenes de esta festividad se remontan a las antiguas Sumeria y Egipto, hace 
más de 5000 años, con celebraciones muy parecidas en la época del Imperio Romano, desde donde se expandió 
la costumbre por Europa, siendo llevado a América por los navegantes españoles y portugueses a partir del siglo 
XV.  
 

TAREFA 2  

2. Responda as perguntas em espanhol 
 
 
a. ¿Qué es el Carnaval? (O que é o Carnaval?) 
 
_______________________________________ 
 
b. ¿Qué caracteriza la noche de carnaval? (O que caracteriza a noite de carnaval?) 
 
_______________________________________ 
 
c. ¿Cuál es el origen de la celebración del carnaval? (Qual a origem da celebração do carnaval?) 
 
_______________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMPONENTE CURRICULAR – INFORMÁTICA 

3ª SEMANA – 15, 18 e 19 de FEVEREIRO DE 2021.  

CONTEÚDOS A SEREM DESENVOLVIDOS: Pesquisa na internet sobre carnaval 

TAREFA 1  

 Mecanismo de Pesquisa 

Mecanismos de pesquisa são páginas especializadas em buscar e listar as páginas disponíveis na WEB a partir 
de palavras ou expressões-chaves. 
Atualmente existe uma grande quantidade de mecanismos de busca. Para acessá-lo o usuário digita na barra 
de endereços a URL de um dos conhecidos sites de pesquisa como: 
Google - www.google.com.br 
Yahoo - www.yahoo.com.br 
MSN - www.msn.com/pt-br 
IG – www.busca.ig.com.br 
Nesse mecanismo a pesquisa é feita a partir de palavras-chave (keywords), que representam algum termo 
sobre o que queremos procurar. O usuário deverá escolher palavras as mais objetivas e precisas possíveis.  
Pesquisando no Google 
Dentre os buscadores disponíveis o mais utilizado mundialmente e escolhido para demonstrar como realizar 
uma pesquisa atrás de informações na WEB é o Google (www.google.com.br).  

 
Nessa página possuímos os seguintes campos: 
1 - Campo de Pesquisa 
Nesse campo digitamos as palavras ou expressões-chaves separadas por espaço que desejamos encontrar informações. 
2 - Botão Pesquisa no Google 
Faz a consulta das informações e retorna a lista de sites encontrados que possuem aquela palavra ou conjunto de 
palavras. 
3 - Botão Estou com Sorte 
Ao clicarmos nesse botão o Google nos mostra a primeira página, ou seja, a mais relevante que possui a palavra que 
estamos procurando. 

 DE ACORDO COM O TEXTO ACIMA, RESPONDA: 

1) Cite 3 sites que podemos utilizar para realizar pesquisas na Internet: 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

 

1 

3 2 



TAREFA 2  

 

CARNAVAL 

O Carnaval é um dos feriados mais esperado pelos brasileiros. 

Em 2021, os tradicionais quatro dias de Carnaval caem entre 13 (sábado) e 16 (terça-feira). Mas, por causa 

da pandemia do Covid-19, as festas foram canceladas para evitar aglomerações. 

Porém, nós não somos os únicos a termos uma festa nesse estilo. 

Veja abaixo alguns países que também comemoram feriados parecidos com o Carnaval: 

 México; 
 Suíça; 
 Canadá; 
 Itália; 
 França. 

 

 RESPONDA: 

1) Escolha 1 dos cinco países citados acima e faça uma pesquisa na internet sobre como é comemorado o 
carnaval nesse país. 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
 
 

SUGESTÃO DE LINK: https://www.lae-edu.com.br/5-paises-que-comemoram-carnaval 

 

 

Faça em seu caderno! Ajude nosso planeta não imprimindo! 

Proteja-se evitando deslocamento para impressão! 

 

https://blog.nubank.com.br/o-carnaval-2021-foi-cancelado-mas-como-ficam-os-empreendedores-carnavalescos/
https://blog.nubank.com.br/tag/pandemia/
https://www.lae-edu.com.br/5-paises-que-comemoram-carnaval

