
1 

 

  

 

 

 

 

 

2º ROTEIRO DE MAIO ou 10ª ATIVIDADE – MAIO/2021 
 

NOME DO ALUNO: ________________________________________________ 9º ANO _____ 
ATENÇÃO ALUNOS E PAIS/RESPONSÁVEIS DA ESCOLA PROF. THEREZA CARAMANTE 
CHESINE, segue abaixo orientações para a realização das atividades remotas: 

 Não esqueça de colocar NOME e SÉRIE/ANO nas atividades; 

 Capriche na letra e na organização de suas atividades; 
 Você pode pegar as atividades na escola e no site da prefeitura de Mairinque 

https://www.mairinque.sp.gov.br; 

 Agora alguns professores criaram grupos de WHATSAPP para a 
melhor comunicação entre todos. Os links para entrar nos grupos 
estão disponíveis no facebook da escola. 

 A escola criou uma lista de e-mail por PROFESSOR, para facilitar a comunicação entre aluno 
professor, você pode tirar dúvidas e enviar as atividades por ele. Mas também poderá entregar 
as atividades na escola (do jeito que achar melhor); 

 ENTREGAR DO DIA 17/05/21 ATÉ 21/05/21. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

DISQUE 100- DENÚNCIA DE ABUSO E EXPLORAÇÃO CONTRA A CRIANÇA E ADOLESCENTE. VOCÊ 

FICA NO ANONIMATO 

 9º ANO A 

PROFESSOR(A) MATÉRIA E-MAIL 

CRISTIANE PORTUGUÊS atividadescristianetcc@outlook.com 

CLEIDE HISTÓRIA cleide.mk@hotmail.com 

SANDRA GEOGRAFIA dmaktb@gmail.com 

CIÊNCIAS CIÊNCIAS karinahfischer.kf@gmail.com 

MARLI MATEMÁTICA marlifernandes_rodrigues@hotmail.com 

LILIAN EDUCAÇÃO FÍSICA limesqta@gmail.com 

SILVIA ARTE silviaregico@yahoo.com.br 

INGLÊS INGLÊS atividadesinglestcc@outlook.com 

 

9º ANO B 

PROFESSOR(A) MATÉRIA E-MAIL 

CRISTIANE PORTUGUÊS atividadescristianetcc@outlook.com 

EDNA GRAMÁTICA ednatcfranco@gmail.com 

CLEIDE HISTÓRIA cleide.mk@hotmail.com 

SANDRA GEOGRAFIA dmaktb@gmail.com 

CIÊNCIAS  CIÊNCIAS karinahfischer.kf@gmail.com 

MARLI MATEMÁTICA marlifernandes_rodrigues@hotmail.com 

LILIAN EDUCAÇÃO FÍSICA limesqta@gmail.com 

SILVIA ARTE silviaregico@yahoo.com.br 

INGLÊS INGLÊS atividadesinglestcc@outlook.com 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE 

Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo 
  "E.M. “PROFª THEREZA CARAMANTE CHESINE” 

Rua Bráulio Vasconcelos de Menezes, 309 - Marmeleiro - Mairinque – SP 

Tel.: (11) 4708-4526 – E-mail: em.therezacaramante@mairinque.sp.gov.br 

https://www.mairinque.sp.gov.br/
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GRAMÁTICA – PROF.ª CRISTIANE – 9º ANO 

2ºROTEIRO DE MAIO 2021 
 

1ª aula 
 
 
                                                       Anne de Green Gables  
 
Quando os irmãos Marilla e Matthew Cuthbert, já cansados e idosos, procuram um jovem para 
ajudá-los nos trabalhos da fazenda, nem imaginam a surpresa que os aguarda. O destino não 
______ traz um menino, mas uma garota de cabelos bem ruivos, sardenta, magra e muito faladeira. 
Mas a órfã Anne Shirley, acostumada a superar as adversidades com a ajuda da imaginação, 
conquista não só os proprietários de Green Gables como toda a cidade de Avonlea. [...] 
                                                                        Disponível em:https://www.amazon.com.br. 
 
 
                                                       2ª e 3ª aula 
 
  1 – No trecho abaixo, há um pronome pessoal oblíquo. Sublinhe-o: 
 
 “Quando os irmãos Marilla e Matthew Cuthbert, já cansados e idosos, procuram um jovem para 
ajudá-los nos trabalhos da fazenda [...]” 
 
 
2 – O pronome pessoal oblíquo, sublinhado na questão anterior, refere-se:  
______________________________________________________________________________  
 
 
3 – No segmento “[...] nem imaginam a surpresa que os aguarda.”, o termo destacado desempenha 
a função de: 
(    ) artigo definido. 
(    ) pronome demonstrativo.  
(    ) pronome pessoal oblíquo. 
 
 
 4 – Releia esta passagem do texto: 
                             “O destino não ______ traz um menino [...]”  
 
O espaço deve ser preenchido com o pronome pessoal oblíquo: 
(    ) “te”. 
(    ) “os”.  
(    ) “lhes”. 
 
 
  5 – O pronome pessoal oblíquo, assinalado acima, funciona sintaticamente como: 
(    ) sujeito. 
(    ) objeto direto. 
(    ) objeto indireto 
 

 

 

 

https://www.amazon.com.br/


3 

 

LIPT – PROF.ª CRISTIANE/EDNA – 9º ANO 

2ºROTEIRO DE MAIO 2021 
                                                                 

1ª AULA. 

O menino que mentia  
 
 

Um pastor costumava levar seu rebanho 
para fora da aldeia. Um dia resolveu pregar uma 
peça nos vizinhos. 

- Um lobo! Socorro! Ajudem-me! Ele vai 
comer minhas ovelhas! Os jovens e adultos da 
vizinhança tinham largado o trabalho e saíram 
correndo para o campo para socorrer o menino. 
Mas encontraram-no às gargalhadas. Não havia 
lobo nenhum. 

Ainda outra vez ele fez a mesma brincadeira 
e todos vieram ajudar; e ele caçoou de todos. 

Mas um dia o lobo apareceu de fato e 
começou a atacar as ovelhas. Morrendo de 
medo, o menino quis sair correndo. 

- Um lobo! Um lobo! Socorro! 
Os vizinhos ouviram, mas acharam que era 

caçoada. Ninguém socorreu e o pastor perdeu 
todo o rebanho. 

Ninguém acredita quando o mentiroso fala a 
verdade. 

 
(BENNETT, William J. O livro das virtudes para 
crianças. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1997.) 

 
 
                                              2ª aula 
 
 
1.Explique a moral da história? 
 
 
 
 
2.Você acha que o menino agiu de forma correta? Explique. 
 
 
 
 
3.Você já mentiu para alguém? Explique. 
 
 
 
 
4.Alguém já mentiu para você? Explique. 
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5.Você acha que a mentira é algo simples não prejudica ninguém? Comente.  
 
 
 
 
6.Assinale nas palavras que são sinônimas de “mentira”: 
(   ) maldade 
(   )fraude 
(   )falsidade 
(   )engano 
 
                                       3ª aula 
 
 
Texto para as questões de 07 a 11 
 
 
Leia a entrevista feita com a psicóloga e psicoterapeuta Olga Tessari. 
 
 
Por que as pessoas mentem? Mentir é normal? 
  
 
Dra Olga Inês Tessari: A mentira, infelizmente, faz parte da vida e, muitas vezes é um mal necessário 
para evitar problemas maiores, seja no relacionamento familiar, de trabalho, de amizade ou mesmo 
de relacionamentos afetivos. O objetivo da pessoa, ao mentir, é evitar um sofrimento.  
 
 
O que as motivam a mentir? 
  Em geral, as pessoas fazem uso da mentira para protegerem a si mesmas, para evitar brigas, 
discussões, confusões, para se fazerem importantes ou para se sentirem pertencendo a um grupo, 
entre outros fatores. Tive o caso de uma garota que mentia dizendo que tinha um namorado, embora 
isso não fosse verdade, apenas para sentir que fazia parte de um grupo de amigas no trabalho, 
todas com parceiros fixos (namorados, noivos ou maridos). Em outras situações, para exibir um 
status, a pessoa pode mentir para se sentir 'igual' a seus colegas. Por exemplo: dizer que foi viajar 
para o Nordeste (quando na verdade foi à baixada santista ou mesmo nem viajou para lugar algum), 
apenas para se sentir no mesmo 'patamar' dos seus colegas que nas férias viajaram pelo Brasil e/ou 
exterior. Muitas vezes, a mentira revela uma insegurança da pessoa em se assumir como ela é, 
revelando baixa autoestima. 
 
Quais podem ser as consequências da mentira para a própria pessoa e para quem ela mentiu? 
 
Dra Olga Inês Tessari: Tudo vai depender da mentira contada. Às vezes, uma "mentirinha" não faz 
mal a ninguém, pelo contrário, até ajuda a evitar brigas e discussões, como no caso da pessoa que 
mente para não revelar que estava conversando com amigos, justamente para evitar conflitos com a 
esposa que morre de ciúmes dele estar com amigos. 
  
 
A mentira pode causar mais estragos? Quais são as mais perigosas? 
 
Dra Olga Inês Tessari: O pior estrago que uma mentira pode provocar é quando ela é descoberta! 
Não importa o tamanho da mentira e nem os motivos que levaram a pessoa a mentir, a pessoa 
mentirosa passa a ser vista com desconfiança e perde a credibilidade. E, muitas vezes, além de todas 
as dificuldades que ela tem na tentativa de recuperar a confiança perdida, esta pessoa pode perder 
para sempre o convívio com determinadas pessoas, seu emprego, etc... Ou seja, a descoberta da 
mentira pode gerar uma mudança radical na vida de uma pessoa. 
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                                                                      4ª aula 
 
Qual a fase da vida que mais se mente?  
 
 
Dra Olga Inês Tessari: Não existe uma fase onde mais se minta, tudo vai depender do perfil da 
pessoa e das situações em que ela vive e se sente forçada a mentir para proteger a si mesma de um 
mal maior. 
 
  
Existe até um dia exclusivo para a mentira. O que faz com que ela seja tão "valorizada"? 
 
 
Dra Olga Inês Tessari: Existem várias explicações para o surgimento do dia da mentira. Uma delas 
conta que, em 1564, o rei da França Carlos IX determinou que o  
Ano Novo fosse comemorado no dia 1º de janeiro, depois da adoção do calendário gregoriano, e isso 
foi seguido por vários outros países europeus. O Ano Novo costumava ser comemorado no dia 1º de 
abril. A mudança gerou muita confusão e alguns franceses resolveram manter a tradição, mas de uma 
forma debochada: os engraçadinhos mandavam presentes. O dia da mentira, até hoje é visto de forma 
debochada e lúdica. 
 
                                                                      Matéria publicada no Diárioweb.com.br em maio/2005  
http://ajudaemocional.tripod.com/id229.html 
 
 
7.Após a leitura da entrevista sua opinião mudou em relação a mentira? Comente. 
 
 
8.Explique a diferença entre mentir e omitir.  
 
 
 
9.De acordo com o texto mentir é normal? Qual é o principal objetivo de uma mentira? Explique? 
 
 
 
 
10. O que motiva as pessoas a mentirem de acordo com o texto? 
 
 
 
11. Ainda de acordo com o texto, qual é o maior estrago que uma mentira pode causar? 
 
 
 
12.Há semelhança entre o texto I e o texto II? Explique. 
 
 
 

CONTINUAÇÃO DO TEXTO: 18 de maio – Dia Nacional de Combate ao Abuso e a Exploração Sexual 

contra Crianças e Adolescentes 
 

http://ajudaemocional.tripod.com/id229.html


6 

 

 O mês de maio é nacionalmente dedicado ao combate ao abuso sexual de crianças e a prostituição 
infantil. A proposta é, além de prevenir, se conscientizar cada vez mais com o problema. A violência 
sexual sofrida por uma criança ou adolescente acarreta inúmeros traumas. Conforme o boletim 
epidemiológico do Ministério da Saúde de 2018 (o último disponível), no período de 2011 a 2017, 
tiveram 141.105 casos de violência sexual contra crianças e adolescentes.  

Desse total, foram 58.037 casos contra crianças (74,2% meninas e 25,8% meninos) e 83.068 casos 
contra adolescentes (92,4% meninas e 7,6% meninos). 69,2% dos casos contra as crianças e 58,2% 
contra adolescentes ocorreram na própria residência.  

É importante ressaltar que devido a quarentena, os casos aumentaram. É preciso ficar alerta para 
esse tipo de situação e alertar os órgãos competentes. Com atribuições previstas no artigo 136 do 
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), o conselheiro tutelar atende crianças e adolescentes 
diante de situações de violação de direitos.  Também é papel do conselheiro atender e aconselhar os 
pais ou responsáveis dessas crianças e adolescentes. A partir do atendimento, o profissional aplica 
medidas de proteção. O serviço pode ser acionado pelo disque 100, "Direitos Humanos Brasil". 

 A instituição visa à convivência familiar e comunitária, promovendo os direitos de crianças e 
adolescentes, através de ações que os protejam de qualquer forma de discriminação e violência. 
Tendo como finalidade assegurar a criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, a efetivação 
dos direitos à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à moradia, ao lazer, à convivência familiar e 
comunitária, defendendo-os de toda a forma de negligência, discriminação e violência, garantindo-
lhes os direitos citados na Constituição Brasileira e no Estatuto da Criança e do Adolescente. 

 

HISTÓRIA – PROF.ª CLEIDE – 9º ANO 

2ºROTEIRO DE MAIO 2021 
 

18 de maio Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, 

conhecido como maio laranja. Por tanto, como meio de conscientização e proteção trabalharemos o 

assunto durante o mês de maio.  

 

VIOLÊNCIA SEXUAL É CRIME! 

 

A data 18 de maio foi escolhida para ser um marco na luta contra o abuso e a exploração sexual e 

comercial de crianças e adolescentes. Neste dia há exatamente 30 anos, em Vitória no Espírito Santo, 

a menina Araceli, foi sequestrada, espancada, estuprada, drogada e assassinada. Seu corpo foi 

encontrado totalmente desfigurado pelo uso de ácido seis dias depois. Os responsáveis ficaram 

impunes.  

Somente em 17 de maio de 2000 foi instituído oficialmente no país o Dia Nacional de Combate ao 

Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, através da lei nº 9.970. 

A violência contra crianças e adolescentes tem se constituído numa dura realidade no nosso país, 

manifestando-se como um sério problema de saúde e insegurança pública, gerando imensos 

obstáculos ao desenvolvimento social e econômico e constituindo-se numa flagrante violação aos 

direitos humanos. A violência atinge parcela importante da população e repercute de forma negativa 

sobre a saúde e a vida das pessoas a ela submetida. Configura-se um relevante problema de saúde 

pública e consiste num desafio para os gestores do Sistema Único de Saúde (SUS). 

Dentre os vários tipos de violência contra crianças e adolescentes podemos elencar: 
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MAUS-TRATOS – se refere à violência cometida contra crianças e adolescentes no âmbito familiar, 

social, na instituição ou pela sociedade. Apesar da imprecisão desta definição que tem sido criticada 

por vários estudiosos, faz-se necessário considerá-la como um problema social sério contra meninos 

e meninas, que por estar em formação seriam propriedades dos pais ou responsáveis o que lhes 

dariam o direito de puni-los como medida educativa ao cometer algum erro.  

 

NEGLIGÊNCIA – são as omissões dos pais ou de outros responsáveis pela criança e pelo 

adolescente, quando deixam de prover as necessidades básicas para seu desenvolvimento físico, 

emocional, intelectual e social, por exemplo: o abandono à privação de medicamentos; a falta de 

atendimentos e cuidados necessários com a saúde; o descuido com a higiene; o desestímulo para 

frequentar a escola.  

 

ABUSOS FÍSICOS - são atos violentos com uso da força física de forma intencional, não acidental 

praticada por pais, responsáveis, familiares ou pessoas próximas da criança ou do adolescente, com 

o objetivo de ferir, lesar deixando ou não marcas no corpo. 

 

VIOLÊNCIA SEXUAL – denota o modo perverso de tratar crianças e adolescentes brasileiros, 

negando-lhes direitos fundamentais como: o direito à vida, à dignidade à liberdade e ao respeito. 

Direitos estes que compreendem o exercício da sexualidade em harmonia com sua condição peculiar 

de pessoa em desenvolvimento, deixando sequelas físicas e psicossociais comprometendo seu pleno 

desenvolvimento humano e em consequência, toda sociedade. 

A violência sexual manifesta-se em qualquer situação de jogo, ato ou relação, heterossexual ou 

homossexual, envolvendo uma pessoa mais velha e uma criança ou adolescente. A violência sexual 

pode se expressar de diversas formas categorizadas no abuso sexual intrafamiliar e extrafamiliar e 

na exploração sexual comercial – prostituição, pornografia, turismo sexual e tráfico humano. 

 

Abuso sexual - consiste no abuso da confiança é todo ato ou jogo sexual, relação hetero ou 

homossexual cujo agressor está em estágio de desenvolvimento psicossexual mais adiantado que a 

criança ou o adolescente. Tem por intenção estimulá-la sexualmente ou utilizá-la para obter satisfação 

sexual. Esse fenômeno violento pode variar desde atos em que não se produz contato sexual 

(exibicionismo, voyerismo, produção de fotos obscenas), até diferentes tipos de ações que incluem 

contato sexual sem ou com penetração. 

 

Exploração sexual – apresenta semelhança ao abuso com o diferencial de visar lucros, 

nomeadamente pela prostituição e pela pornografia.  

IMPORTANTE: Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, no seu artigo 13, os casos 

de suspeita ou confirmação de maus-tratos devem ser obrigatoriamente comunicados ao Conselho 

Tutelar da localidade de moradia da vítima. 

A notificação cabe a qualquer cidadão que testemunhe ou tome conhecimento e tenha provas de 

violação dos direitos de crianças e adolescentes. Ela pode ser feita até mesmo de forma anônima. 

O artigo 245 do ECA define como infração administrativa a não comunicação de tais eventos, pelos 

médicos, professores ou responsáveis por estabelecimentos de atenção à saúde e de ensino 

fundamental, pré-escola ou creche, à autoridade competente sujeita à multa de três a vinte salários 

de referência. 

 

O Disque 100 recebe, analisa e encaminha denúncias de violações de direitos humanos 
relacionadas aos seguintes grupos e/ou temas: Crianças e adolescentes, Pessoas idosas, a 
denuncia é anônima. Ou ligue 190 e peça ajuda.   
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REFLEXÃO 

“A superação da violência virá da mobilização da sociedade e da firmeza do poder público em 

enfrentá-la”. 

 

Com base no texto, responda:  

1- Assinale a alternativa correta: Quantos anos irá completar este ano o dia Nacional de 

Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes? 

a- (   ) 20 anos 

b- (   ) 21 anos  

c- (   ) 19 anos 

d- (   ) 22 anos 

 

2- Quantos tipos de violência contra criança e adolescente existe? E descreva-os em poucas 

linhas. 

 

3- Qual instituição no seu munícipio protege os direitos da criança e do adolescente? 

 

4- O que você sabe sobre o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente)? 

 

GEOGRAFIA – PROF.ª SANDRA – 9º ANO 

2ºROTEIRO DE MAIO 2021 

  (EF09GE08). Analisar transformações territoriais, considerando o 
movimento de fronteiras, tensões, conflitos e múltiplas regionalidades na Europa, na Ásia e na 
Oceania e relacionar com as implicações sociais, políticas, econômicas, ambientais e culturais em 
diferentes países. 
Unidade temática: Conexões e escalas.  
Objeto de conhecimento: Integração mundial e suas interpretações: globalização e mundialização. 
 
AULA 1 Se sequência da atividade 10 
 

As fronteiras do Estado Moderno 
 

No período moderno, as fronteiras aparecem como as molduras dos Estados-nações, de modo 
que tanto o seu estabelecimento, como eventuais modificações, manifestam transformações que 
estão se processando no interior da sociedade, sem se esquecer, é claro, das relações de vizinhança.  
Essas últimas, por sua vez, são bastante elásticas e mutáveis, podendo variar desde uma situação de 
amizade crescente que tende para a integração, até a indiferença que aos poucos vai se tornando 
uma viva hospitalidade. [...] Os Estados modernos necessitam de limites precisos onde possam 
exercer sua soberania, não sendo suficientes as mais ou mens largas faixas de fronteira. Assim, hoje 
o “limite” é reconhecido como linha, e não pode ser, portanto, habitado, ao contrário de “fronteira” 
quem ocupando uma faixa, constitui uma zona, muitas vezes bastante povoado, onde os Estados 
vizinhos podem desenvolver intenso intercâmbio. [...]. Mas a presença do Estado impõe distinções 
marcantes. Obrigações como o pagamento de impostos e prestação do serviço militar e direitos como 
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os serviços públicos serão diferentes de cada lado da fronteira. Estabelece assim um choque entre o 
direito de “ir e vir” e i princípio da “soberania dos Estados”. É a esfera da política, portanto, que decidirá 
se o Estado vai incentivar ou dificultar o intercâmbio com os vizinhos. Essa lógica territorial vai se 
tornar mais complexa com o advento da globalização. 

Fonte: André Roberto Martin. Fronteiras e nações. 2. Ed. São Paulo: 
Contexto, 1994, p. 46-47. 

  

 Estados nacionais com dimensões territoriais continentais e outros muito pequenos, com área 
inferior à de muitas cidades, onde deve ser levado em conta a organização e estrutura do Estado 
nacional, os processos de dominação de uma sociedade sobre outras, no âmbito desse Estado, e sua 
capacidade, ao longo do tempo, para conquistar, anexar ou controlar territórios. Existem muitos 
territórios sob domínio colonial por potencias europeias e pelos Estados Unidos. Nessa condição 
estão, entre outros, as Ilhas Virgens Britânicas, Ilhas Turk e Caicos, Ilhas Cayman, Gibraltar Bermudas 
e Ilha Falklands (Reino Unido), Guiana Francesa e Nova Caledônia (França), Ilhas Virgens e Guam 
(Estados Unidos) e Tokelau (Nova Zelândia).  
 Vimos até aqui que as sociedades constituem uma forma de organização social baseado em 
Estados nacionais. Apesar desse ponto em comum, eles são diferentes entre si quanto à extensão 
territorial, aos níveis de desenvolvimento econômico-social, à disponibilidade de recursos naturais, à 
infraestrutura instalada e à influência que exercem no cenário mundial, entre outros pontos. Conforme 
o geógrafo Roberto Lobato Corrêa, ao longo do tempo as sociedades promoveram um continuo e 
desigual processo de diferenciação de áreas – também denominado de regionalização ou constituição 
de regiões.  

 A Europa contemporânea>> na primeira metade do século XX, a Europa viveu dois dos 
maiores flagelos da humanidade: a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Até meados do 
século, contabilizaram-se mais de 60 milhões de vítimas fatais. O contexto de reconstrução do 
pós-guerra – com base no Plano Marshall, patrocinado pelos Estados Unidos – e da Guerra 
Fria caracterizou-se pela ausência de guerras na Europa, apesar da forte militarização e do 
aumento das tensões Leste-Oeste. Por outro lado, mesmo destroçados pela Segunda Guerra 
\mundial, países como a França, Reino Unido, Bélgica e Portugal estiveram diretamente 
envolvidos em sangrentos conflitos nos processos de descolonização, fora da Europa. 
Procuravam manter o domínio sobre, respectivamente, suas colônias na Argélia, na Índia, no 
Congo (hoje República Democrática do Congo) e em Angola e Moçambique. No final dos anos 
1980 e início da década seguinte, a transição do socialismo real para o capitalismo em países 
do leste europeu vinha ocorrendo com turbulências localizadas (caso da Romênia), mas que 
não se espraiaram para o restante da Europa. \no entanto, episódios de violência extrema 
ressurgiram nos Balcãs, com a fragmentação da Iugoslávia (incluindo a prática genocida) e nas 
republicas do Cáucaso que se emanciparam da Federação Russa, herdeira do império 
soviético.  

 
Resumindo 

Os conflitos causados por questões de fronteiras são uma realidade no cenário atual, os 

principais motivos que levam a esses conflitos são: a definição de limites, conflitos 

armados, contrabando, narcotráfico e emigração ilegal. 

Um conflito territorial é um desacordo sobre a pertença a um território ou parte dele; pode ocorrer 

em terra e no mar, dentre os principais motivos estão: 

 Políticas: governos autoritários, militarizados e antidemocráticos podem gerar pobreza, desigualdade 

social e descontentamento na população civil, e geram as guerras civis que são devastadoras, 

causando deslocamento e emigração de sua população. 

 Econômico:  poder territorial entre as nações baseia-se na exploração e pilhagem de recursos 

naturais e de mineração (petróleo, água, recursos florestais, pesca). 



10 

 

 Étnico: muitas dessas disputas territoriais têm raízes muito antigas, como é o caso de judeus e 

palestinos, no Oriente Médio, ou dos países dos Balcãs, na Europa Oriental. 

AULA 3 

Pesquisar 

a) Relacionar as transformações territoriais em razão de questões de fronteiras com as tensões e 

conflitos pós Segunda Guerra Mundial.  

b) Quais problemas ambientais traz essas tensões e conflitos territoriais?  

c) Quais as diferenças da cultura entre os continentes da Europa, Ásia e Oceania? 

 

 

CIÊNCIAS – 9º ANO 

2ºROTEIRO DE MAIO 2021 
 

 

 

 

 

 

Assista a vídeo aula no link: 

                    https://youtu.be/tH3KyHxqoT8 

 

 NÚMERO ATOMICO (Z) 

 O que é número atômico? 
 

 O número atômico pode ser definido como o número de cargas positivas (prótons) 

existentes no núcleo dos átomos. 

 O número atômico, simbolizado pela letra Z, corresponde à quantidade de 

prótons existentes no núcleo do átomo de determinado elemento químico. Por 

exemplo, o número atômico do hidrogênio é 1, o que significa que ele possui 

somente 1 próton em seu núcleo atômico. 

 O número atômico costuma aparecer ao lado do símbolo do elemento químico 

subscrito (no canto inferior) à esquerda. Exemplo: 1H. 
 

Portanto, podemos dizer que o número atômico (Z) representa a identidade do átomo de 

determinado elemento químico. Num átomo eletricamente neutro o número de elétrons é igual 

ao número atômico, ou seja, o número atômico representa o número de prótons de um átomo, 

que nesse caso também terá o mesmo número de elétrons. 

O número atômico é importante porque é ele que determina as principais características 

e propriedades do elemento, além do seu comportamento e localização na Tabela 

Periódica. Os elementos estão alistados na Tabela Periódica em ordem crescente de número 

atômico, que geralmente aparece acima do elemento, como mostrado abaixo. Veja que o primeiro 

elemento é o hidrogênio, H (Z= 1), seguido do hélio, He (Z=2), depois vem o lítio, Li (Z = 3), e 

assim sucessivamente. 

https://youtu.be/tH3KyHxqoT8
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Inclusive, podemos conceituar um elemento químico como sendo “um conjunto de 

átomos que possui o mesmo número atômico”. Desse modo, quando falamos, por exemplo, no 

elemento químico oxigênio, estamos falando dos átomos com número atômico 8.  

 

 Número de Massa (A) 
 O que é número de massa? 

Essa referência matemática indica a quantidade de prótons e nêutrons no núcleo de um 

átomo. 

Número de massa (representado pela letra “A” maiúscula) é a denominação utilizada para 

determinar a quantidade prótons e nêutrons presentes no interior do núcleo de um átomo 

qualquer (representado pela sigla X). 

Quando representamos o número de massa de um átomo qualquer, a forma correta de 

escrevê-lo é do lado direito ou esquerdo superior da sigla do átomo, como podemos ver no padrão 

geral abaixo: 

                                                            

Modelos da representação do número de massa. 

O número de prótons de um átomo é dado pelo número atômico (Z), o qual é posicionado 

sempre à esquerda da sigla do átomo, na parte inferior. 

Representação do número atômico na sigla de um átomo qualquer 

Como o número de massa sempre indica a quantidade de prótons (p) e nêutrons (n) no 

interior do núcleo, foi criada uma fórmula baseada nessa definição: 

A = p + n 
A partir dessa expressão matemática, temos a condição de determinar: 

 Número de massa: com base no número de prótons e no número de nêutrons; 

 Número de prótons: com base no número de massa e no número de nêutrons, 

reescrevendo a equação da seguinte forma: 

p = A - n 
Número de nêutrons: com base no número de massa e no número de prótons, 

reescrevendo a equação da seguinte forma:   n = A – p 
1º Exemplo: Determine o número de nêutrons presentes no núcleo de um átomo de 

cloro, 17Cl35. 
No enunciado, temos dois valores na sigla, um embaixo à esquerda, que é o número atômico ou 

o número de prótons, e outro acima, que é o número de massa:    

Z ou p = 17  e  A = 35 

https://brasilescola.uol.com.br/quimica/protons.htm
https://brasilescola.uol.com.br/quimica/neutron.htm
https://brasilescola.uol.com.br/quimica/numero-atomico.htm
https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/quimica/o-que-e-numero-massa.htm
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Para determinar o número de nêutrons, basta utilizar os valores fornecidos na expressão usada 

para calcular a massa atômica, reescrita da seguinte forma: 

n = A – p               n = 35 – 17              n =18 

2º Exemplo: Qual é o número de prótons presentes no interior do núcleo de um átomo de 

escândio, sabendo que seu número de massa e número de nêutrons são, respectivamente, 43 e 

21? 

O exercício fornece dois valores, o número de massa e número de nêutrons. Logo: 

A = 43   e  n = 21 

Para determinar o número de prótons, basta utilizar os valores fornecidos na expressão usada para 

calcular a massa atômica, reescrita da seguinte forma: 

p = A – n                p = 43 – 21              p = 22 

 

3º Exemplo: Qual é o número de massa de um átomo que apresenta um número atômico igual a 

60 e que possui no interior do seu núcleo 88 nêutrons? 

O exercício fornece dois valores, o número atômico (ou o número de prótons) e o número de 

nêutrons. Logo:  Z ou p = 60    e     n = 88 

Para determinar o número de nêutrons, basta utilizar os valores fornecidos na expressão usada 

para calcular o número de massa:    

A = p + n             A = 60 + 88              A = 148 

Saiba mais e tire suas dúvidas assistindo ao vídeo que melhor atenda às suas necessidades, nos 

links a seguir: 

https://youtu.be/BG3GMxCT9DQ (2 min) 

https://youtu.be/oTuRbibJExM     (8 min) 

https://youtu.be/9TRvYo5K1iU     (9 min) 

***No próximo roteiro vamos dar continuidade com a distribuição eletrônica nos átomos. 

ATIVIDADES 

Resolva os exercícios a seguir: 

1) Qual o número de massa (A) de um átomo de cálcio (Z = 20) com 20 nêutrons? 

2) Dentre as espécies químicas: 

5B9 
5B10 

5B11           
6C10 

6C12 
6C14 

as que representam átomos cujos núcleos possuem 6 nêutrons são: 

a) 6C10 
6C12  

b)  5B11 
6C12  

c) 5B10 
5B11          

d) 5B9 
6C14 

3) Um átomo eletricamente neutro é constituído por 28 elétrons e possui número de massa 

igual a 50. Assinale a alternativa que apresenta seu número atômico e seu número de 

nêutrons, respectivamente. 

a) 26 e 24 b) 28 e 50 c) 28 e 22 

https://youtu.be/BG3GMxCT9DQ%20(2
https://youtu.be/oTuRbibJExM
https://youtu.be/9TRvYo5K1iU
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d) 19 e 40 e) 26 e 20 

4) A representação 26Fe56 indica que o átomo do elemento químico ferro apresenta a seguinte 

composição nuclear: 

a) 26 prótons, 26 elétrons e 30 nêutrons 

b) 26 elétrons e 30 nêutrons 

c) 26 prótons, 26 elétrons e 56 nêutrons 

d) 26 prótons e 26 elétrons 

e) 26 prótons e 30 nêutrons 

Bom estudo! 
 

TEORIA – PROF.ª MARLI – 9º ANO 

2ºROTEIRO DE MAIO 2021 
 

ORIENTAÇÕES: 

 Caso o espaço seja insuficiente, resolva em uma folha avulsa, transcreva as respostas para a 
folha de atividades, mas não se esqueça de entregar também a folha com as resoluções. 

AULA 1 
DICA DE VÍDEO-AULA: Equação do 2° grau – Introdução: https://youtu.be/Bx8sJqQ9J44 
 
AULA 2 

EQUAÇÃO DO 2° GRAU 

 
 

                Denomina-se equação do 2º grau, na incógnita x, toda equação da forma reduzida: 
                                                ax2 + bx + c = 0    sendo     a ≠ 0. 

Onde as letras “a”, “b” e “c” são os coeficientes que representam números reais e “a” não 
pode ser igual a zero. 

Lembre-se que o grau de uma equação é determinado pelo maior expoente da incógnita (letra). 
Normalmente a incógnita é representada pela letra x, mas vale lembrar que ela pode ser representada 
por qualquer outra letra. Na equação do 2° grau o maior expoente é o número 2. 

 

Exemplos: 
a) 2x + 3 = 15 -----→ Equação do 1º grau (A incógnita x possui expoente 1)  
b) 3x2 - 2x + 4 = 0 -----→ Equação do 2º grau (o maior expoente da incógnita é 2) 
c) x3 - 2x2 + 8x – 3  = 0 -----→ Equação do 3º grau (o maior expoente da incógnita é 3) 
 

     
Uma equação do 2º grau é COMPLETA quando b  e c são diferentes de zero. 
 

 
Observe que: 
a representa o coeficiente de x2 ;  
b representa o coeficiente de x ; 
c representa o termo independente. 

https://youtu.be/Bx8sJqQ9J44
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Exemplos:  
a) 2x2 – 4x + 3 = 0  ,  onde a = 2, b = - 4 e c = 3 
b) x2 – 5x + 6 = 0 , onde a = 1 , b = - 5 e c = 6 
c) 7x2 – x – 10 = 0 , onde a = 7 , b = -1 e c = -10 
 
 

 
 
AULA 3              

EQUAÇÃO DO 2° GRAU COMPLETA E INCOMPLETA 
 

 
Uma equação é INCOMPLETA quando b ou c é igual a zero, ou ainda, quando ambos são 
iguais a zero. 
 

Exemplos: 
a) x2 – 36 = 0 , onde a =  1 , b = 0 e c = -36    -----→ Equação incompleta , porque b = 0 
b) 3y2 – 24y = 0 , onde a = 3 e b = - 24 e c = 0 -----→Equação incompleta, porque c = 0 
c) 6x2 = 0 , onde a = 6, b = 0 e c = 0   -----→ Equação incompleta , porque b = 0 e c = 0 

Algumas equações do 2º grau podem não vir escritas na forma reduzida sendo necessário fazer 
algumas intervenções com cálculos algébricos para deixar na forma reduzida.  
Exemplo:   
  
  
  

 

Atividade 1  

 
 
 
AULA 4 
 

RAÍZES DE UMA EQUAÇÃO DO 2º GRAU 

Raiz ou solução de uma equação é todo número que, quando colocado no lugar da incógnita, 
torna a igualdade verdadeira. 
 

O grau da equação determina o número máximo de raízes (soluções) da equação. 
Por exemplo: a equação do 1º grau, possui apenas uma raiz, a equação do 2º grau pode ter até 
duas raízes reais, a do 3º grau tem até três raízes reais e assim por diante. 

 
Exemplos: 
a) Verificar se os valores 2, 3 e 7 são raízes da equação x2 – 5x + 6 = 0. 

 (Basta substituir a incógnita x pelos valores apresentados) 
            x = 2                                          x = 3                             x = 7            
     22 – 5· 2 + 6 = 0                        32 – 5 · 3 + 6 = 0            72 – 5 · 7 + 6 = 0 
    4 – 10 + 6 = 0                           9 – 15 + 6 = 0               49 – 35 + 6 = 0 
       (Verdadeiro)                              (Verdadeiro)                      (Falso) 
 
Resposta: As raízes da equação x2 – 5x + 6 = 0 são 2 e 3. 
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b) Quais os números reais que satisfazem a equação x2 – 25 = 0? 
      52 – 25 = 0    →    25 – 25 = 0       e      (-5)2 – 25 = 0    →   25 – 25 = 0 
 Resposta: x = 5 ou x = - 5 

 
AULA 5 

EXERCÍCIOS 
1) Assinale com um X as alternativas que representam equações do 2º grau: 

a) (     )   x – 5x + 6 = 0                             e)  (     )   4y2 – 1 = 0 

b) (     )   m2 – 7m + 10 = 0                        f)  (     )   9a – 6 = 0 

c) (     )   0x2 + 4x – 3 = 0                          g)  (     )   x2 – 7x = 0 

d) (     )   2x3 – 8x2 – 2 = 0                         h)  (     )   
1

2
 x2 + 4 – 5x = 0 

 
 
 

2) Marque (C) para as equações completas e ( I ) para as equações incompletas: 

a) (     )   x2 – 4 = 0                     e)   (     )   3x2 = 0 

b) (     )   2x2 – x = 0                    f)   (     )  -x2 – 6x = 0 

c) (     )   x2 – x – 6 = 0                g)  (     )   6 – 5x + x2 = 0 

d) (     )   3x2 – 2x – 1 = 0            h)  (     )   x2 – 10x + 40 = 0  

3) Observe os exemplos, preencha o quadro com os valores dos coeficientes e classifique as 
equações do 2.º grau em completa ou incompleta: 
 

Equação a B c Classificação 

2x2 – 7x + 3 = 0 2 -7 3 Completa 

7x2 – 4 = 0 7 0 -4 Incompleta 

x2 – 7x + 10 = 0     

x2 – x – 6 = 0     

4x2 = 0     

– x2 – 5x – 1 = 0     

x2 – 2x = 0     
1

2
 x2 + 4 – 5x = 0 (Preste atenção!)     

 
 
4)  

 

 
 
 
 
 

 
a) x2 = 7x – 12         b) x2 + 2x + x + 2 = 0        c) 2y2 – 3y = 2y – 1       d) x2 – 2x + 3 = - 12  
 
 

 
 
5) Existem dois números reais que podem ser colocados no lugar de x para tornar a sentença 

verdadeira. Quais são eles?  
a) x2 – 9 = 0         →      x = _____    ou   x = ____ 
b) x2 - 49  = 0       →      x = _____    ou   x = ____ 
c) x2 = 100            →     x = _____    ou   x = ____ 
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d) x2 = 256            →     x = _____    ou   x = ____ 
e) x2 – 16 = 0        →     x = _____    ou   x = ____ 
f) x2 = 900            →     x = _____    ou   x = ____ 

 
6) Considere a equação do 2.º grau: x2+ 3x − 10 = 0. 

a) 2 é solução dessa equação?                           b) -1 é solução dessa equação? 
(2)² + 3 · 2 – 10 = 0                                                   (-1)² + 3 .(-1) – 10 = 0 
4 + 6 – 10 = 0                                                            1 - 3 – 10 = 0               
(verdadeiro, 2 é solução da equação).                      (falso, 1 não é solução da equação). 
 
c)-3 é solução dessa equação?                              d) -5 é solução dessa equação? 
 
 
 

7) Verifique se os números abaixo são raízes da equação x2 – x  - 6 = 0. 
 
 

 
 

GEOMETRIA – PROF.ª MARLI – 9º ANO 

2ºROTEIRO DE MAIO 2021 
     

 ORIENTAÇÕES: 

 TODOS os exercícios devem conter os cálculos utilizados para se obter a resposta.  Esses cálculos 
podem estar em uma folha avulsa ou na folha de atividades. Caso o espaço seja insuficiente, 
resolva em uma folha avulsa, transcreva as respostas para a folha de atividades, mas não esqueça 
de entregar a folha com as resoluções. 

 DICAS DE VÍDEO-AULAS: 
Razão entre segmentos: https://youtu.be/uRTpZW0ktqE 
Segmentos proporcionais: https://youtu.be/rHJ2z1u3ABU 
Segmentos proporcionais: https://youtu.be/5FwuF5ikDFM 
 
AULA 1  

 

SEGMENTOS PROPORCIONAIS 

 

 
RAZÃO ENTRE DOIS SEGMENTOS 
Chamamos de razão entre dois segmentos de reta a divisão entre as medidas desses segmentos, 
desde que estejam na mesma unidade de medida. 
 Uma razão pode ser expressa por meio de uma fração irredutível ou por meio de um número decimal, 
obtido pela divisão do numerador pelo denominador dessa razão. 
Exemplo: 
 1) Se um segmento de reta AB mede 6cm e o segmento de reta CD mede 12 cm, qual é a razão de 
proporcionalidade entre eles? 
                      
     

Resposta: A razão será 
1

2
  ou 0,5.                                                                                        

 
2) Qual é a razão entre os segmentos AB = 60 cm e DE = 2 m?  
Dica: Lembre-se que a razão entre as medidas desses segmentos, tem que estar na mesma unidade 
de medida, então vamos transformar a unidade metro para centímetro.  

-2 2 -3 3 

https://youtu.be/uRTpZW0ktqE
https://youtu.be/rHJ2z1u3ABU
https://youtu.be/5FwuF5ikDFM
https://escolakids.uol.com.br/o-que-e-fracao.htm
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𝐴𝐵

𝐷𝐸
  = 

60 𝑐𝑚

2 𝑚
  = 

60 𝑐𝑚

200 𝑐𝑚
  = 

𝟑

𝟏𝟎
 → razão de proporcionalidade 

 
 
SEGMENTOS PROPORCIONAIS 
 
Uma proporção é a igualdade entre duas razões. Quando essas razões, além de iguais, representam 
os comprimentos de segmentos de reta, dizemos que os segmentos são proporcionais. Exemplo: 
  

 

 

 

 

 

 

Outro modo de saber se os segmentos são proporcionais é a multiplicação em cruz. 
2

4
 = 

2,5

5
  ⇒ 2 . 5 = 2,5 . 4 ⇒ 10 = 10 ; então os segmentos são proporcionais. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
Pode ocorrer de não conhecermos um dos segmentos , assim, para achá-lo aplicamos uma regra de 
três. 
Exemplo:Sabendo que os segmentos AB, CD, EF e GH, nessa ordem, são proporcionais, determine 
a medida do segmento EF. 

Vamos relembrar que: em toda 
proporção, o produto dos extremos é 
igual ao produto dos meios, ou seja: 
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𝐴𝐵

𝐶𝐷
  = 

𝐸𝐹

𝐺𝐻
→ 

2

4
  = 

𝑥

6
    

 
      Multiplicando em cruz, temos: 
       4 · x = 2 · 6 
        4x = 12 

          x = 
12

4
 

          x = 3        Resposta: 𝐸𝐹 ̅̅ ̅̅̅  mede 3 cm. 
 

 
 
AULA 2 
 

EXERCÍCIOS 

 
1) Dados: AB = 3 cm, CD = 4 cm, EF = 5 cm e GH = 2 cm, determine as razões: 

     a) 
𝐴𝐵

𝐶𝐷
 =                  b) 

𝐺𝐻

𝐸𝐹
 =                  c) 

𝐴𝐵

𝐺𝐻
 =                 d) 

𝐶𝐷

𝐸𝐹
 =                 e) 

𝐺𝐻

𝐶𝐷
 =      

 
  

      f) 
𝐸𝐹

𝐶𝐷
 =                 g) 

𝐶𝐷

𝐴𝐵
 =                  h) 

𝐺𝐻

𝐴𝐵
 =                 i) 

𝐴𝐵

𝐸𝐹
 =                   j) 

𝐶𝐷

𝐺𝐻
 = 

  
2) Os segmentos da reta AB de 6 cm, MN de 15 cm, EF de 10 cm e PQ, nessa ordem, são segmentos 

proporcionais. Calcule a medida de PQ.  

 

3) Os segmentos MN = 6 cm, PQ = 9 cm, RS = 12 cm e GH = 18 cm, nesta ordem, são proporcionais? 
Justifique com cálculos. 

 

4) Verifique se os segmentos AB = 1 cm, CD = 3 cm, EF = 3 cm e GH = 7 cm, nesta ordem, são 
proporcionais. Justifique com cálculos. 

 

5) Os segmentos de reta AB, CD, EF e GH são proporcionais nessa ordem. Algumas de suas medidas 
são: AB = 12 cm, CD = 16 cm e EF = 14 cm. Qual é a medida do segmento que falta? 
a.(     ) 18 cm              b.(     ) 18,7 cm             c.(     )  20 cm              d.(     ) 20,7 cm 
 

6) Sabendo que os segmentos de reta AB, CD, EF e GH são proporcionais nessa ordem e que  AB = 
x, CD = x + 2, EF = 12 cm e GH = 16 cm, quais são as medidas dos segmentos AB e CD, 
respectivamente? 

     a.(     ) 6 cm e 8 cm                            c.(     ) 6 cm e 6 cm 
     b.(     ) 8 cm e 6 cm                            d.(     ) Apenas 6 cm 
 
7) Henrique possui uma pequena empresa de transportes e precisava levar algumas encomendas 

em seu carro próprio na volta para casa. Na primeira parada, Henrique andou 3 km. Da primeira 
parada até a segunda, andou mais 7 km. Da segunda parada até a terceira, ele precisou deslocar-
se por mais 6 km e só então voltou para casa. Sabendo que os quatro trajetos percorridos por 
Henrique são proporcionais na ordem em que foram apresentados, qual é a distância do ponto de 
partida até sua casa? 

     a.(     ) 10 km             b.(     ) 14 km             c.(     ) 20 km             d.(     ) 30 km 
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8) Qual é a medida do segmento AB, destacado na figura a seguir, sabendo que os segmentos são 
proporcionais na ordem dada? 

 
            a.(     ) 1 cm 
            b.(     ) 1,5 cm 
            c.(     ) 2 cm 
            d.(     ) 2,2 cm 
 
 

 
9) Quatro segmentos, AB, CD, EF e GH, são proporcionais nessa ordem. Sabendo que o 

comprimento do segmento AB é de 20 cm e que a razão de proporcionalidade é 2,5, calcule o 
comprimento do segmento CD. 
a.(     ) 8 cm             b.(     ) 10 cm             c.(     ) 12 cm             d.(     ) 14 cm 

 
10)  Os segmentos a seguir são proporcionais seguindo a ordem que que foram apresentados.  A 

razão de proporcionalidade e o comprimento de x, em milímetros, são: 
(DICA : 1 cm = 10 mm) 

a.(     ) 2 e 30 mm 
b.(     ) 0,5 e 30 mm 
c.(     ) 2 e 300 mm 
d.(     ) 0,5 e 300 mm 

 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA – PROF.ª LILIAN – 9º ANO 

2ºROTEIRO DE MAIO 2021 
  

Pulando corda 

 
 Pular corda, além de divertido, vai muito além de uma brincadeira para criança, como a foto já 
mostra, todos podem praticar. 
Eu poderia enumerar vários benefícios que essa atividade proporciona, pois além do bem estar, 
trabalha o condicionamento físico, queima calorias, desenvolve a coordenação motora, o equilíbrio, 
melhora a capacidade cardiorrespiratória, entre outras; é uma atividade que pode ser praticada por 
pessoas de qualquer idade. 
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Obs.: Primeiro faça um alongamento, em seguida, pule corda ao menos duas vezes na semana 
nesse período de pandemia, como vimos é uma atividade simples que trabalha o corpo todo, 
convide sua mãe, seu irmão e pratique. 

Atividade: 
1) Na primeira semana marque quantos pulos você executou nas primeiras tentativas, na 

segunda semana marque quantos pulos você conseguiu alcançar, registre aqui, pois no 

retorno presencial vou querer ver o quanto você evoluiu? 

 1º Dia 2º Dia 

Primeira semana 
 

 
 
 

 

Segunda semana 
 

 
 

 

 

 
 

EDUCAÇÃO ARTÍSTICA – PROF.ª SILVIA – 9º ANO 

2ºROTEIRO DE MAIO 2021 
 
 

1º Aula Movimentos dançados 
     A dança é uma linguagem artística. Para criar nessa linguagem é importante ter intenção 
poética, ou seja, um jeito de se movimentar criado para expressar uma sensação, uma ideia. 
Podemos dançar com o corpo todo ou apenas uma parte dele. O corpo é nossa materialidade 
expressiva; é ferramenta com que criamos dança, uma arte do movimento. 

 
Danças milenares 

     No Egito 500 a.C. as danças tinham um caráter sagrado e eram executadas em homenagem aos 
deuses: Hathor, deusa da dança e da música e Bés o deus inventor da dança; a ambos era atribuído 
um poder sobre a fertilidade. 
     A Osíris, deus da luz, era atribuído o ensinamento da agricultura aos homens, que acontecia 
todos os anos, na época da cheia do rio Nilo. O ritmo das cheias e vazantes do rio, comandava os 
trabalhos de semeadura e colheita, que eram celebrados com danças da primavera. 
     Muitas outras danças, sempre relacionadas aos deuses egípcios, eram executadas e chamadas 
de danças divinas ou sagradas. As danças apresentadas por ocasião das festas religiosas e dos 
funerais também eram consideradas sagradas. Os “mouou”, personagens que surgiam de repente e 
vinham ao encontro do enterro, dançando em duplas; os egípcios acreditavam que a movimentação 
dos dançarinos assegurava ao morto a ascensão a uma nova vida. 
    
     Na Índia as danças têm origem na invocação a Shiva (deus da dança). Com suas danças os hindus 
buscavam a união com a natureza. 
     Os vários estilos de danças, sempre relacionados a deuses, tinham o mesmo princípio, de que “o 
corpo inteiro deve dançar”. Por isso, as danças indianas apresentam movimentos muito elaborados 
de pescoço, olhos, boca, mãos, ombros e pés. Cada gesto tem um significado místico, afetivo e 
espiritual. Suas danças são passadas de geração a geração.  
 
     A dança na Grécia, como no Egito e na Índia, sempre integrou rituais religiosos. Uma das 
divindades mais conhecidas é Dionísio, deus da fertilidade e do vinho. Para os gregos, o ideal de 
perfeição estava na harmonia entre corpo e espírito, o corpo que deveria aparecer bem moldado, 
graças ao esporte e a dança, que era acessível a todos os cidadãos e, somente com o declínio da 
cultura grega, a dança passa apenas à esfera do entretenimento. As danças nessas ocasiões eram 
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leves e ligeiras, com muitos saltos, piruetas e movimento de rotação dos quadris. Sua 
característica sensual foi levada para o Ocidente e, na Idade Média foi proibida pelos cristãos, que 
pretendiam a purificação dos costumes. 
  

Atividades 
1ºAssinale V verdadeiro ou F falso com relação as danças milenares 
 
(   ) os rituais de dança eram sempre para agradecer aos deuses da fertilidade 
(   ) na Grécia era tradição dançar com o corpo inteiro para o deus do vinho 
(   ) os “mouou” dançavam nos funerais sempre em duplas 
(   ) com o declínio da cultura grega a dança passa a ser entretenimento 
(   ) na dança indiana cada gesto tem um significado místico, afetivo e espiritual 
 

 
2 Aula Ser brincante 

 
     Como seu corpo reage ao ouvir uma música ritmada? Você se lembra a primeira vez que dançou?  

     O brincante é a pessoa que brinca e participa de manifestações artísticas e culturais populares. É 
um jeito de ser brasileiro e viver nossa cultura. Nas festas populares há coreografias e movimentos 
dançados, aliados a ritmos musicais, que contam histórias por meio de enredos e encenações. A 
repetição dessas comemorações, com o passar dos anos e da transmissão entre gerações, 
transformou-as em algo tradicional, compondo nosso vasto patrimônio imaterial. Entre eles podemos 
citar o maracatu, que envolve ritmo, dança e história. Há variações em ritmo e movimento dançados 
nos festejos de maracatu. Os passos dessa dança são uma mistura de passos de muitos outros estilos 
(capoeira, frevo, caboclinho, cavalo-marinho entre outros) dançados com toda força, raça e gingado, 
que é chamado de sambada. 

 

Atividade (ESCREVER EM LETRA DE FORMA) 

1º Seja um historiador de sua vida de brincante, descreva brincadeiras e jogos que já participou 
que tenham música e movimento, gestos, ações físicas ex. correr, agachar, pular etc. (no 
mínimo de cinco) 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 

2º Em quais ocasiões você dança? _____________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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INGLÊS – 9º ANO 

2ºROTEIRO DE MAIO 2021 
 

Atividades 
Aula 1 – Text 

If you’re unfamiliar with the concept, music shaming is basically the act of criticizing someone 
for having musical preferences that differ from your own.  

Maybe it’s a matter of self-validation, and criticizing someone else’s musical taste makes you 
feel better about your own. Whatever the reason, it’s flawed, it’s hurtful, and it’s just not cool.  
 
Glossário 
Criticizing: criticar, reprovar 
Differ: diferenciam, diferem 
Flawed: errado 
Self-validation: autovalidação 
Taste: gosto 
Whatever: independentemente 
 
Aula 2 – Exercises 
1. Choose the alternative that states a true information about the text. 
a) Music shaming is a form of bullying. 
b) Music shaming is not a real situation. 
c) Music shaming is not a form of bullying. It’s a form of respect. 
d) Music shaming only happens to people who listen to pop music. 
 
2. According to the text, which type of bullying did the anonymous writer suffer? 
a) Intimidation 
b) Cyberbullying 
c) Verbal bullying 
d) Physical bullying 
 


