
 

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 (9º ANO) 

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

CONTEÚDOS A SEREM DESENVOLVIDOS: o Carnaval 

TAREFA 1  

 
 
O Carnaval é uma expressão histórica e uma manifestação cultural muito importante para a história 

do Brasil. Pesquise sobre o Carnaval e responda as questões abaixo: 

a) Por que o Carnaval brasileiro se destacou no mundo todo? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

b) Por que ele é comemorado até os dias de hoje? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMPONENTE CURRICULAR – ciências – biologia (9º ANO) 

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

CONTEÚDOS A SEREM DESENVOLVIDOS: célula humana 

TAREFA 1  

Continuação... 

COMO É UMA CÉLULA DO CORPO HUMANO? 

 

Na aula passada vimos os conceitos de: Membrana plasmática (reveste a célula), Citoplasma 
(material gelatinoso no interior), Núcleo e a Membrana nuclear (reveste o núcleo). Nessa aula iremos 
ver quem são as organelas citoplasmáticas, presente na célula animal, entre outros assuntos 
importantes da Biologia.  
 
1 – Organelas Citoplasmática: 
 

 Mitocôndrias: responsável pela respiração celular e pela produção de energia; 

 Reticulo endoplasmático: possui canais por onde circulam substancias e é responsável pela 
produção de alguns compostos importantes, como:  proteínas e lipídeos. O reticulo 
endoplasmático pode ser de dois tipos, liso ou rugoso, sendo o rugoso possuir ribossomos 
aderidos a sua parede; 

 Ribossomos: atuam na montagem das proteínas; 

 Lisossomos: acumulam compostos (enzimas) que digerem algumas substâncias; 

 Complexo golgiense: armazena materiais produzidos pela célula; 

 Centríolos: Atuam durante a divisão celular. 
 
2 – Divisão Celular: 
 

O crescimento e a manutenção do corpo são garantidos pelo processo chamado de divisão 
celular.  
Cada um de nós foi gerado a parti da união do ovócito e do espermatozoide. Essas são as células 
sexuais, também chamados de gametas.  
     GAMETAS: 

 Ovócito: são os gametas femininos, ou seja, as células femininas responsáveis 
pela reprodução. 

 Espermatozoide: são os gametas masculinos, ou seja, as células masculinas responsáveis 
pela reprodução. 

 
Na união dos gametas, ocorre a formação da célula-ovo ou zigoto. Essa reprodução é chamada 

de sexuada. A divisão do zigoto em 2, 4, 8, 16...até muitos bilhões de células geneticamente iguais 
e organizadas, de modo a constituir um novo indivíduo. 
 
3 – Zigoto: o corpo todo em uma célula.  
 

As células-ovos ou zigoto contém todo material genético que determinará a formação de um novo 
organismo e dos elementos necessários para o seu desenvolvimento. Por isso, essa célula é 
denominada de totipotente. 

As informações contidas no material genético estão codificadas nas moléculas de DNA 
encontradas nos cromossomos herdadas pelos pais.  
 



 
4 – Cromossomo:  
 

Os cromossomos são estruturas formadas pela molécula de DNA associada a moléculas 
proteicas e existem nos núcleos de todas as células. Na espécie humana, cada célula possui 46 
cromossomos, que são organizados em 23 pares. Na formação do zigoto, o gameta feminino e o 
masculino levam 23 cromossomos (um cromossomo de cada par). 

Após a fecundação, o zigoto formado apresenta 46 cromossomos característicos dessa 
espécie. Metade desses cromossomos veio do espermatozoide e portanto, corresponde à herança 
genética do pai. A outra metade veio no ovócito e compõem a herança genética da mãe.  

 
5 – Esquemas:  
5.1 Desenvolvimentos de um novo organismo: 
  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Onde está o cromossomo e o DNA: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAREFA 2  

Figura 1 Desenvolvimento de um novo organismo humano. Cada gameta transporta 23 cromossomos e o zigoto possui 46 
cromossomos. 

DNA 

Trecho do 

cromossomo 
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Núcleo da célula 

Célula 

Figura 2 Representação do cromossomo e DNA na célula humana. 

 



ATIVIDADE  

1. Qual a organela capaz de produzir energia para o funcionamento das células e as funções vitais? 
a) Ribossomo                                                      b) Lisossomo 
c) DNA                                                                 d) Mitocôndrias 
 
2. Qual a organela capaz de sintetizar as proteínas? 
a) Lisossomo                                                     b) Ribossomo     
c) Cromossomo                                                 d) Mitocôndrias 
 
3. Explique como ocorre a fecundação utilizando os termos do texto. Quais os nomes das células? 
Quantos cromossomos essas células possuem e qual o nome da célula formada após a fecundação? 
R. 
 
4.Qual a importância do DNA? 
R. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMPONENTE CURRICULAR – física (9º ANO) 

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

CONTEÚDOS A SEREM DESENVOLVIDOS: Sistema Internacional de Unidades (SI) 

TAREFA 1  

 No estudo da física é importante saber um pouco mais das unidades de medidas, que são 

medidas de determinadas grandezas. 

          O Sistema Internacional de Unidades (SI) é um conjunto de informações sobre as unidades de 

mediadas convencionadas pelo mundo inteiro. 

          No SI existem algumas unidades fundamentais, delas surgem outras unidades derivadas. 

          Observe a tabela abaixo, nela está representado o conjunto de unidades de medidas 

(consideradas unidades fundamentais) das grandezas mais importantes no estudo da física. 

 
Dessas unidades há outras unidades derivadas como: a área, o volume, a velocidade, a 

aceleração, veja algumas: 

Unidade de área: m . m = m2 

Unidade de volume: m . m . m = m3 

Unidade da velocidade: m/s 

Unidade da aceleração = m/s2 

 

 

TAREFA 2  

 1 - O triátlon é um esporte composto por três modalidades: natação, ciclismo e corrida. Na cidade 
das Flores, será realizado um triátlon, em que os participantes terão que nadar 750 m, seguido de 20 
km de ciclismo e, por último, 5000 m de corrida.  Uma atleta que consegue completar as três etapas 
dessa competição percorreu:  
(A) 20,00 km          (B) 25,75 km         (C) 32,50 km          (D) 77, 50 km 
 
2 - A tabela a seguir informa o tempo que cada uma de 5 funcionárias gastou para realizar o mesmo 
serviço. 



 
 
A funcionária que levou mais tempo para realizar o serviço foi: 

(A) Ana;      (B) Beatriz;    (C) Carla;                (D) Eliana. 
 
 

3 - Um determinado medicamento deve ser administrado a um doente três vezes por dia, em doses 
de 5 mililitros cada vez, durante 10 dias. Se cada frasco contém 100 mililitros do medicamento, 
quantos frascos são necessários comprar? 

(A) 1 frasco        (B) 3 frascos         (C) 5 frascos       (D) 2 frascos 
 

 

SUGESTÃO DE LINK: https://www.youtube.com/watch?v=752KWWVH_VU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=752KWWVH_VU


 

COMPONENTE CURRICULAR – ciências - QUÍMICA (9º ANO) 

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

CONTEÚDOS A SEREM DESENVOLVIDOS:INTRODUÇÃO AO ESTUDO DA QUÍMICA. 

TAREFA 1  

 

 

                                                               PARA QUE SERVE A QUÍMICA? 

 

                       E o professor teve vontade de dizer mais ou menos isso: “Será possível que você nunca percebeu 

o quanto de Química existe em tudo que você faz diariamente”? Por exemplo, qual a primeira coisa que você 

faz quando acorda? Então! Você pensa que papel higiênico nasce pronto de uma árvore ou será que você sabe 

que esse papel é obtido por um processo químico de transformação da celulose? E a segunda coisa que você faz? 

Escova os dentes? Pasta de dente é pura Química! Mas se preferir, a dentadura também é! Depois você toma 

banho? Sabonete, xampu, desodorante... Você já se preocupou em ler nas embalagens a composição daquilo que 

usa? Se as pessoas criassem esse hábito, poderia tornar o consumo um ato mais consciente. E no café da manhã? 

Você toma café, não toma? Vidros, copos, pratos... Sabia que um dia tudo isso já foi areia? E você gosta de 

chocolate? Pão? Manteiga? Eu também acho tudo quimicamente delicioso! E as embalagens? Plástico, alumínio, 

papelão... Como os alimentos chegariam até você se não existissem as embalagens que a química produz? Depois 

do café você deve se vestir, não é? As roupas de hoje são sinônimos de nylon, poliéster, acrílico, fibras sintéticas 

ou algodão qui-mi-ca-men-te tratado! Ou você acha que seria possível vestir o mundo inteiro sem uma indústria 

têxtil firmemente fincada na Química? E os transportes? Você utiliza carros? Ônibus? Trem? Patinete? Então 

observe:metal, vidro, plástico, borracha, madeira, gasolina, diesel, álcool... Paris, Londres, New York, Bahia, 

Piracicaba, Pindamonhangaba... Você acha que o homem poderia ter ido tão longe se não fosse a Química? E 

esta escola aqui? O prédio, as carteiras, os cadernos, os livros, a caneta esferográfica, o lápis, o giz. Do que você 

pensa que essas coisas são feitas? Como você acha que elas são feitas? Ah! Mas você vai dizer que pode 

continuar usando tudo isso sem tomar conhecimento da Química? Não, não pode! Porque você é em produto 

químico. Todos os seres são produtos de reações químicas. Você vive, se alimenta, corre, pensa, sente e fala 

bobagens através de inúmeras reações químicas que acontecem o tempo todo no seu corpo. Conhecer Química 

é conhecer a vida, é conhecer melhor a si próprio. E nós, seres humanos, temos essa possibilidade, porque não 

aproveitá-la?  
Fonte: Texto retirado do livro de Química Integral, página 136, Editora FTD, ano 1992, autora Martha Reis. 

 

 

1 – Identifique alguns produtos utilizados em sua casa que contenham componentes químicos.  

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

2 – Compare dois ou mais rótulos de produtos utilizados por seus familiares. E verificar se há componentes 

químicos em comum. 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

TAREFA 2  



 

Leia o texto a seguir com bastante atenção. 

 

Em nosso dia-a-dia, é muito frequente encontrarmos indicações de substâncias químicas em bulas de remédios, 

nas embalagens de alimentos, nos rótulos de produtos de limpeza e em tantos outros objetos. Na embalagem de 

um produto usado para branqueamento de roupas e desinfecção, são encontradas, entre outras, as instruções: 

 

                       Desinfecção de ralos e vasos sanitários: Usar Água Sanitária Batuta pura para limpeza e 

desinfecção, deixando agir por 10 minutos. Tempo de contato para desinfecção: 10 minutos. Contém: Cloro 

ativo 2,0 a 2,5%. Composição: Hipoclorito de sódio e água desmineralizada. Atenção: Não misture com produtos 

à base de amônia ou ácidos, pois essa mistura produz gases tóxicos. Não utilize em tecidos de lã, seda, couro, 

tecidos coloridos e roupas brancas com este sinal: Precauções: Atenção! Mantenha fora do alcance de crianças 

e animais domésticos. Evitar contato com olhos e a pele. Evitar inalação. Não ingerir. Não usar em objetos ou 

recipientes metálicos. Lavar os objetos e utensílios utilizados como medida de precaução. Não reutilizar a 

embalagem vazia. Cuidados em caso de acidentes: Em caso de contato com os olhos, pele ou mucosas lave com 

água corrente em abundância por pelo menos 15 minutos. Procure um médico, levando a embalagem do produto. 

Se ingerido, consulte de imediato o Centro de Intoxicação ou Serviço de Saúde mais próximo. 

 

Considerando-se essas instruções, pode-se avaliar algumas propriedades do hipoclorito de sódio.  

 

1 – O hipoclorito de sódio é solúvel em água? Justifique sua resposta.  

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

2 – O hipoclorito de sódio evapora mais rapidamente em presença de amônia? Justifique sua resposta. 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Uma mente que se abre a uma nova ideia jamais 
oltará ao seu tamanho original.”                                      

                                                                                                                                                                                        Albert Einstein 
 

SUGESTÃO DE LINK:  

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=2RWwc3amMc8 

https://www.youtube.com/watch?v=T54ygvIej68 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=2RWwc3amMc8
https://www.youtube.com/watch?v=T54ygvIej68


 

COMPONENTE CURRICULAR – educação física (9º ANO) 

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

CONTEÚDOS A SEREM DESENVOLVIDOS: Dicas para curtir o Carnaval em casa 

TAREFA 1  

7 coisas para fazer no Carnaval 2021 em casa Pandemia 
Você quer se proteger e ficar em casa durante o carnaval? Então confira essas dicas de como aproveitar o feriado 

sozinho ou em família! 

1- Maratona de auto-cuidado 

Aproveite a semana de carnaval para se cuidar. Prepare spa dos pés, máscaras de hidratação facial, pintar as 

unhas, hidratação nas madeixas e suco detox a semana toda. 

2- Salvar os lançamentos da Netflix 

Para quem gostar de assistir séries e filmes é uma excelente ideia deixar salvos os lançamentos da Netflix para 

a semana do carnaval. 

3- Folia em casa com a família 

Organize uma festa em casa com a família com direito a fantasia e tudo mais. Capriche na decoração e nas 

comidinhas e bebidas. 

4- Festival de guloseimas 

Faça espetinhos de marshmallows coloridos, brigadeiros, amendoins, mesa de frios, e delícias doces. Para quem 

tem crianças em casa é uma excelente ideia. 

5- Festa do pijama 

Quem tem crianças em casa vai amar essa dica de festa do pijama. Para incrementar pode montar fantasias e 

desafios com os pequenos. 

6-  Festa do cinema 

Uma noite regada a pipoca pode ser uma boa. Escolha um filme que a família toda pode assistir junta e capriche 

nos sabores da pipoca. 

7- Decorar a casa 

Pense e inovar e decorar a casa com enfeites de carnaval, com máscaras e usar fantasias. Para entrar no clima 

faça uma playlist exlusiva com músicas carnavalescas para animar os familiares e amigos. 

 

TAREFA 2  

 

 

1)Das dicas acima, quais são as 3 que você achou mais interessante? 

R:............................................................................................................................................................................ 

 



 

2)Você tem alguma ideia diferente pra aproveitar o Carnaval (seguindo sempre), as medidas de prevenção ao 

coronavírus? Diga aqui qual é. 

R:............................................................................................................................................................................  

SUGESTÃO DE LINK: https://www.eldogomes.com.br/7-coisas-para-fazer-no-carnaval-

2021-em-casa-pandemia/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.eldogomes.com.br/7-coisas-para-fazer-no-carnaval-2021-em-casa-pandemia/
https://www.eldogomes.com.br/7-coisas-para-fazer-no-carnaval-2021-em-casa-pandemia/


 

COMPONENTE CURRICULAR – geografia (9º ANO) 

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

CONTEÚDOS A SEREM DESENVOLVIDOS: O sistema Socialista. 

TAREFA 1  

Podemos definir o socialismo como um sistema de organização política, social e econômica cujo objetivo é construir 
uma 
sociedade sem classes e sem desigualdade.  
Para atingir esse fim, o sistema socialista defende a extinção da propriedade privada: o Estado passa a ter o controle da 
produção, com o compromisso de garantir a todas as pessoas a distribuição justa de bens e serviços, como saúde, 
educação e habitação. 
 

As características do socialismo 
O socialismo prevê a adoção das seguintes políticas: 
 
Estatização. As terras e os meios de produção devem pertencer ao Estado,que também define o salário dos 
trabalhadores. 
 
Economia planificada. As atividades econômicas devem seguir uma planificação idealizada e executada pelo Estado, 

que decide o que e como produzir, para atender às necessidades de bens e serviços de cada indivíduo. 
 
Pleno emprego. Para executar suas várias funções e diminuir as desigualdades sociais, o Estado garante emprego a 
todos. 
 
O socialismo foi idealizado com o objetivo de eliminar as diferenças entre as classes sociais. 
 

O socialismo na União Soviética e no Leste Europeu 
O primeiro país a adotar o socialismo como sistema socioeconômico foi a Rússia, após a Revolução Russa, em 1917. 
Em 1922, formou-se a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), constituída por 15 repúblicas, cujo poder 
central se concentrava em Moscou, na Rússia. 
Após a Segunda Guerra Mundial, países do Leste Europeu, como Polônia, Tchecoslováquia, Hungria, Romênia, 
Bulgária e Albânia, se aliaram ao regime soviético. A Iugoslávia e parte da Alemanha também se tornaram membros do 
chamado bloco socialista. O modelo de governo instaurado na União Soviética e no Leste Europeu não seguiu as 
propostas originais do socialismo. Na prática, o regime favoreceu uma classe de burocratas estatais que impedia o povo 
de participar das decisões políticas. 
 
 

O socialismo na China 
Em 1948 a China viveu uma Revolução Comunista que instaurou as bases do regime político vigente até hoje, no qual 
não há eleições (como nos países democráticos) e as decisões são centralizadas nas mãos dos dirigentes do Partido 
Comunista Chinês. 
Após a revolução, o país passou a adotar políticas de desenvolvimento apoiadas na industrialização de base, na 
coletivização de terras e na planificação da economia. No entanto, a partir de 1978 o Estado chinês passou a incorporar 
iniciativas típicas do capitalismo, visando ao desenvolvimento econômico do país. 
Uma dessas medidas foi a criação de Zonas Econômicas Especiais (ZEE) em pontos estratégicos do país, onde são 
permitidas relações capitalistas de produção. As ZEE atraíram muitas empresas transnacionais que passaram a atuar 
na China. Atualmente, a China é a segunda maior economia mundial e possui características híbridas, com a 
permanência de elementos típicos do socialismo associada à entrada crescente de medidas econômicas capitalistas. 
 
 
 
 
 

 

 

 



TAREFA 2  

 
 
                                                       Atividades de fixação. 
 
 

1) Como podemos definir o Socialismo? 
 
 
 
 
 
 
 

2) Cite as características do capitalismo. 
 
 
 
 
 
 
 

3) Das três características do Socialismo qual  delas você mais gostou? Explique o motivo. 
 
 
 

4) Qual foi o primeiro país a adotar o sistema Socialista e em que ano? 
 
 
 
 

5) Em que ano teve inicio o sistema politico atual da China? 
 
 
 
 
 

6) Com base no texto porque podemos afirmar que hoje a China é um país de Características hibridas  em relação 
ao seu regime sociopolítico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMPONENTE CURRICULAR – Geometria (9º ANO) 

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

CONTEÚDOS A SEREM DESENVOLVIDOS: Proporção e segmentos proporcionais 

TAREFA 1  

 
RAZÃO E PROPORÇÃO 

Chamamos de razão entre dois segmentos de reta a razão entre as medidas desses segmentos, desde que estejam na 
mesma unidade de medida. Para explicar esta informação veja a seguir:  
Exemplo: 
1) Se um semento de reta AB mede 6 cm e o segmento de reta CD mede 12 cm, a razão entre eles será: 

𝑨𝑩

𝑪𝑫
=

𝟔

𝟏𝟐
=

𝟏

𝟐
= 𝟎, 𝟓 𝒄𝒎 

).  

Em toda proporção, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios, ou seja:  

 
 

SEGMENTOS PROPORCIONAIS 
Uma vez que os segmentos de reta são “pedaços” da reta que podem ser medidos, a definição de proporcionalidade diz 
que: “quatro segmentos são proporcionais quando as razões formadas por eles, ordenadamente, são iguais”. Basta 
conhecer as medidas de quatro segmentos de reta e verificar a proporcionalidade. Observe: 

 
Nos segmentos acima, podemos observar a seguinte igualdade:      

𝑪𝑫

𝑨𝑩
 =

 𝑮𝑯

𝑬𝑭
 =  𝟑   

Logo, os segmentos CD, AB, GH e EF, nessa ordem, são proporcionais. 
Portanto, dizemos que quatro segmentos (AB, CD, EF e GH) são proporcionais quando, respeitando determinada 
ordem, podemos escrever: 

𝑨𝑩

𝑪𝑫
 =

 𝑬𝑭

𝑮𝑯
 

No exemplo seguinte, utilizamos essa proporcionalidade para determinar a medida do quarto segmento. 
 
Exemplo: Sabendo que os segmentos AB, CD, EF e GH, nessa ordem, são proporcionais, determine a medida do segmento 
AB. 

 
Conforme a ordem proposta pelo exercício, escreva a proporcionalidade:   

𝑨𝑩

𝑪𝑫
 =

 𝑬𝑭

𝑮𝑯
 

 
 
 

Substitua as medidas dos segmentos:                                 
𝑨𝑩

𝑪𝑫
 =

 𝑬𝑭

𝑮𝑯
 



𝒂

𝟒
=

𝟔

𝟏𝟐
 

𝟏𝟐𝒂 =  𝟐𝟒 

𝒂 =
 𝟐𝟒

𝟏𝟐
 

𝒂 =  𝟐 
Portanto, o segmento AB mede 2. 

 

TAREFA 2  

 
1) Qual é a razão entre os segmentos AB = 60 cm e DE = 2m?  
Dica: Lembre que a razão entre as medidas desses segmentos, tem que estar na mesma unidade de medida, então 
transforme a unidade metros (m) para centímetros (cm): 
 
2) Encontre a medida do segmento AB, sabendo que CD = 3 cm, EF = 5 cm e GH = 15 cm e que AB, CD, EF e GH são 
segmentos proporcionais. 
 
3) Os segmentos a seguir são proporcionais seguindo a ordem em que foram apresentados. Calcule:  

 

a) A razão de proporcionalidade 
b) O comprimento do segmento x 

 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

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 – matemática (9º ANO) 

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

CONTEÚDOS A SEREM DESENVOLVIDOS: A existência dos números irracionais (Raízes não 

exatas) 

TAREFA 1  

Queridos alunos antes de realizarem as atividades, consulte o livro didático páginas (14 e 15) e acessem o link 

com o vídeo explicativo do conteúdo para melhor entendimento. 

 

1) Determine por aproximações (até a primeira casa decimal), sem o uso da calculadora, o valor de cada 

raiz. 

 

a) √7  

b) √13 

c) √3 

d) √32 

e) √20 

TAREFA 2  

 

 

2) Entre quais números inteiros consecutivos fica cada uma destas raízes. 

 

a) √10 

b) √30 

c) √87 

d) √43 

e) √600 

SUGESTÃO DE LINK: https://www.youtube.com/watch?v=P5MLvUFKleI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=P5MLvUFKleI


 

COMPONENTE CURRICULAR – língua PORTUGUESA (9º ANO) 

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

CONTEÚDOS A SEREM DESENVOLVIDOS: atividade de interpretação  

TAREFA 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. 

                                                         Carnaval na Europa. 

Durante os carnavais medievais, por volta do século XI, no período fértil para a agricultura, homens jovens 

que se fantasiavam de mulheres saíam às ruas e aos campos durante algumas noites. Diziam-se habitantes da 

fronteira do mundo dos vivos e dos mortos e invadiam os domicílios, com a aceitação dos que lá habitavam, 

fartando-se com comidas e bebidas, e também com os beijos das jovens das casas. 

Durante o Renascimento, nas cidades italianas, surgia a commedia dell'arte, teatros improvisados cuja 

popularidade ocorreu até o século XVIII. Em Florença, canções foram criadas para acompanhar os desfiles, 

que contavam ainda com carros decorados, os trionfi. Em Roma e Veneza, os participantes usavam a bauta, 

uma capa com capuz negro que encobria ombros e cabeça, além de chapéus de três pontas e uma máscara 

branca. 

Era comum na Itália renascentista a realização de bailes de máscara durante o Carnaval. 

A lógica que regia as festas da Antiguidade era a mesma para o Carnaval na Europa da Idade 

Média e Moderna: o mundo de cabeça para baixo. Sendo assim, tratava-se de um período de inversão 

proposital da ordem, portanto, as restrições das vidas das pessoas eram abolidas, e os papéis que existiam 

naquela sociedade, invertidos. 

A partir do século XVI, houve iniciativas de impor o controle sobre as festas carnavalescas no continente. Essa 

tentativa de silenciamento foi uma reação aos conflitos religiosos que atingiam a Europa naquele período, 

mas também pode ser explicada como forma de impor controle social. Outra explicação pode ser 

o conservadorismo vigente que buscava demonizar as festas populares. 

 

https://brasilescola.uol.com.br/carnaval
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Carnaval no Brasil 

 

O Carnaval chegou ao Brasil durante a colonização e transformou-se na maior festa popular do país.[1] 

A história do Carnaval no Brasil iniciou-se no período colonial. Uma das primeiras manifestações 

carnavalescas foi o entrudo, uma brincadeira de origem portuguesa que, na colônia, era praticada 

pelos escravos. Nela, as pessoas saíam às ruas sujando umas às outras jogando lama, urina etc. O entrudo foi 

proibido em 1841, mas continuou até meados do século XX. 

Depois surgiram os cordões e ranchos, as festas de salão, os corsos, e as escolas de samba. Afoxés, frevos e 

maracatus também passaram a fazer parte da tradição cultural carnavalesca brasileira. Marchinhas, sambas e 

outros gêneros musicais foram incorporados à maior manifestação cultural do Brasil. 

TAREFA 2  

Responda as Questões abaixo. 

1) Qual é a origem do carnaval? 

2) Qual significado da palavra carnaval? 

3) Como surgiu o carnaval na Europa? 

4) Como surgiu o carnaval no Brasil? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://brasilescola.uol.com.br/historiab/brasil-colonia.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiab/escravidao-no-brasil.htm
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COMPONENTE CURRICULAR – PRODUÇÃO TEXTUAL (9º ANO) 

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

CONTEÚDOS A SEREM DESENVOLVIDOS:leitura e interpretação 

TAREFA 1  

 

Restos do Carnaval: Clarice Lispector 

Não, não deste último carnaval. Mas não sei por que este me transportou para a minha infância e para 

as quartas-feiras de cinzas nas ruas mortas onde esvoaçavam despojos de serpentina e confete. Uma 

ou outra beata com um véu cobrindo a cabeça ia à igreja, atravessando a rua tão extremamente vazia 

que se segue ao carnaval. Até que viesse o outro ano. E quando a festa ia se aproximando, como 

explicar a agitação íntima que me tomava? Como se enfim o mundo se abrisse de botão que era em 

grande rosa escarlate. Como se as ruas e praças do Recife enfim explicassem para que tinham sido 

feitas. Como se vozes humanas enfim cantassem a capacidade de prazer que era secreta em mim. 

Carnaval era meu, meu.                                                                                                                                            

No entanto, na realidade, eu dele pouco participava. Nunca tinha ido a um baile infantil, nunca me 

haviam fantasiado. Em compensação deixavam-me ficar até umas 11 horas da noite à porta do pé da 

escada do sobrado onde morávamos, olhando ávida os outros se divertirem. Duas coisas preciosas eu 

ganhava então e economizava-as com avareza para durarem os três dias: um lança-perfume e um saco 

de confete. Ah, está se tornando difícil escrever. Porque sinto como ficarei de coração escuro ao 

constatar que, mesmo me agregando tão pouco à alegria, eu era de tal modo sedenta que um quase 

nada já me tornava uma menina feliz.                                                                                                                                       

E as máscaras? Eu tinha medo mas era um medo vital e necessário porque vinha de encontro à minha 

mais profunda suspeita de que o rosto humano também fosse uma espécie de máscara. À porta do meu 

pé de escada, se um mascarado falava comigo, eu de súbito entrava no contato indispensável com o 

meu mundo interior, que não era feito só de duendes e príncipes encantados, mas de pessoas com o 

seu mistério. Até meu susto com os mascarados, pois, era essencial para mim.                                                                

Não me fantasiavam: no meio das preocupações com minha mãe doente, ninguém em casa tinha 

cabeça para carnaval de criança. Mas eu pedia a uma das minhas irmãs para enrolar aqueles meus 

cabelos lisos que me causavam tanto desgosto e tinha então a vaidade de possuir cabelos frisados pelo 

menos durante três dias por ano. Nesses três dias, ainda, minha irmã acedia ao meu sonho intenso de 

ser uma moça — eu mal podia esperar pela saída de uma infância vulnerável — e pintava minha boca 

de batom bem forte, passando ruge nas minhas faces. Então eu me sentia bonita e feminina, eu 

escapava da meninice.                                                                                                                                                  

https://www.educacaoetransformacao.com.br/atividades-de-interpretacao-de-texto-carnaval/carnaval-3/


Mas houve um carnaval diferente dos outros. Tão milagroso que eu não conseguia acreditar que tanto 

me fosse dado, eu, que já aprendera a pedir pouco. É que a mãe de uma amiga minha resolvera 

fantasiar a filha e o nome da fantasia era no figurino Rosa. Para isso comprara folhas e folhas de papel 

crepom cor-de-rosa, com as quais, suponho, pretendia imitar as pétalas de uma flor. Boquiaberta, eu 

assistia pouco a pouco à fantasia tomando forma e se criando. Embora de pétalas o papel crepom nem 

de longe lembrasse, eu pensava seriamente que era uma das fantasias mais belas que jamais vira.                                           

Foi quando aconteceu, por simples acaso, o inesperado: sobrou papel crepom, e muito. E a mãe de 

minha amiga — talvez atendendo a meu apelo mudo, ao meu mudo desespero de inveja, ou talvez por 

pura bondade, já que sobrara papel — resolveu fazer para mim também uma fantasia de rosa com o 

que restara do material. Naquele carnaval, pois, pela primeira vez na vida eu teria o que sempre 

quisera: ia ser outra que não eu mesma.                                                                                                                           

Até os preparativos já me deixavam tonta de felicidade. Nunca me sentira tão ocupada: 

minuciosamente, minha amiga e eu calculávamos tudo, embaixo da fantasia usaríamos combinação, 

pois se chovesse e a fantasia se derretesse pelo menos estaríamos de algum modo vestidas — à ideia 

de uma chuva que de repente nos deixasse, nos nossos pudores femininos de oito anos, de combinação 

na rua, morríamos previamente de vergonha — mas ah! Deus nos ajudaria! não choveria! Quanto ao 

fato de minha fantasia só existir por causa das sobras de outra, engoli com alguma dor meu orgulho 

que sempre fora feroz, e aceitei humilde o que o destino me dava de esmola. Mas por que exatamente 

aquele carnaval, o único de fantasia, teve de ser tão melancólico? De manhã cedo no domingo eu já 

estava de cabelos enrolados para que até de tarde o frisado pegasse bem.                                                                    

Mas os minutos não passavam, de tanta ansiedade. Enfim, enfim! chegaram três horas da tarde: com 

cuidado para não rasgar o papel, eu me vesti de rosa.                                                                                                    

Muitas coisas que me aconteceram tão piores que estas, eu já perdoei. No entanto, essa não posso 

sequer entender agora: o jogo de dados de um destino irracional? É impiedoso. Quando eu estava 

vestida de papel crepom todo armado, ainda com os cabelos enrolados e ainda sem batom e ruge —

minha mãe de súbito piorou muito de saúde, um alvoroço repentino se criou em casa e mandaram-me 

comprar depressa um remédio na farmácia. Fui correndo vestida de rosa — mas o rosto ainda nu não 

tinha a máscara de moça que cobriria minha tão exposta vida infantil — fui correndo, correndo, 

perplexa, atônita, entre serpentinas, confetes e gritos de carnaval. A alegria dos outros me espantava.                       

Quando horas depois a atmosfera em casa acalmou-se, minha irmã me penteou e pintou-me.                                

Mas alguma coisa tinha morrido em mim. E, como nas histórias que eu havia lido sobre fadas que 

encantavam e desencantavam pessoas, eu fora desencantada; não era mais uma rosa, era de novo uma 

simples menina. Desci até a rua e ali de pé eu não era uma flor, era um palhaço pensativo de lábios 

encarnados. Na minha fome de sentir êxtase, às vezes começava a ficar alegre mas com remorso 

lembrava-me do estado grave de minha mãe e de novo eu morria.                                                                                  

Só horas depois é que veio a salvação. E se depressa agarrei-me a ela é porque tanto precisava me 

salvar. Um menino de uns doze anos, o que para mim significava um rapaz, esse menino muito bonito 

parou diante de mim e, numa mistura de carinho, grossura, brincadeira e sensualidade, cobriu meus 

cabelos já lisos, de confete: por um instante ficamos nos defrontando, sorrindo, sem falar. E eu então, 

mulherzinha de oito anos, considerei pelo resto da noite que enfim alguém me havia reconhecido: eu 

era, sim, uma rosa.                                                                                                                                      

LISPECTOR, Clarice. Felicidade clandestina. Rio de Janeiro: Rocco, 1998, p. 25-28 

1. O último carnaval traz à memória da autora os carnavais de sua infância. Na primeira parte do 

texto, ela nos fala daqueles carnavais em geral. Na segunda parte, de “um carnaval diferente dos 

outros”. O que fez a diferença? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 



2. A afirmação “eu fora desencantada” (décimo parágrafo) resume o sentimento da autora diante do 

modo como tudo acabou acontecendo naquele carnaval diferente. Como podemos interpretar a 

afirmação? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

3. No último parágrafo, a autora nos diz: “Só horas depois é que veio a salvação”. Por que o gesto do 

menino acabou sendo tão importante para a menina? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

4. No nono parágrafo, a autora nos diz que coisas piores lhe aconteceram e ela perdoou, mas que o 

acontecido naquele carnaval diferente “não posso sequer entender agora”. Por quê? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

5. No segundo parágrafo, a autora diz: “Ah, está se tornando difícil escrever.” Qual é a razão para esse 

desabafo da autora neste ponto do texto? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

