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Na semana do Meio Ambiente pensou-se em realizarmos atividades ligadas à educação 

ambiental, tendo como meta inserir valores socioambientais na comunidade cristalense, 

possibilitando mudanças de comportamento e aquisição de atitudes ecologicamente corretas 

para a melhoria da qualidade de vida. 
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Matemática







Ciências

Produção de hortas domésticas 

As atividades a seguir são alusivas à comemoração do Dia Mundial do Meio Ambiente, que é 05 de junho. Para comemorar 

essa data a escola propõem a realização da Semana do Meio Ambiente da Otto Becker, de 1º a 5 de junho de 2020. Com isso, os 
conteúdos ministrados durante a Semana do Meio Ambiente da Otto Becker terão vinculação com práticas de Educação Ambiental. 

A proposta a ser desenvolvida com vocês é a criação de uma horta escolar, todavia com a suspensão momentânea das aulas 

em função da pandemia de COVID-19, desenvolver essa atividade de forma presencial na escola está inviável. Para contornamos essa 
situação disciplina de Ciências está propondo que vocês em suas casas façam uma composteira. A terra produzida em seus lares deverá 
ser levada para escola, e utilizada em nossa horta escolar. 

Para produzir uma composteira é simples, basta separar um recipiente (um balde, uma caixa de madeira), ou se tiver como 

utilizar diretamente no chão em canto de seu pátio. Se for usar um recipiente tu deves garantir que o fundo seja furado para que o 
líquido produzido escorra livremente, evitando com isso mal cheiro.  

O que deve ser colocado na composteira? Terra, restos de alimentos não cozidos como cascas de frutas, restos de legumes, 

frutas e legumes podres, erva mate, pó de café, casca de ovo, cinzas de carvão do churrasco, galhos e folhas de árvores, grama oriunda 
de capina, entre outros. 

O que não deve ser colocado na composteira? Restos de comida cozidas, restos de animais como pedaços de carne, osso, 
vísceras, pele ou pelo, escamas de peixes, restos de peixes, óleo de cozinha usado, entre outros. 

Com recipiente devidamente preparado coloque um pouco de terra no fundo, e comece a depositar os restos de matéria 

orgânica indicada. Com o passar dos dias tu deves ir revirando e misturando esse composto, movimentar o material é fundamental 
para distribuição do oxigênio dentro do recipiente. Também deve ser sempre adicionando um pouco de terra na mistura. Os alimentos 

domésticos cascas, folhas, restos de fruta, café são muito ricos em Nitrogênio e Fósforo, porém é necessário incorporarmos fontes de 

Carbono que são oriundos da erva mate, galhos e folhas e restos de capina. Uma concentração equilibrada entre Nitrogênio, Fósforo 
e Carbono, além de garantir um composto de alta qualidade, diminui muito a produção de chorume (líquido escuro liberado pela 

decomposição da matéria orgânica) o que evita que essa “água” escorra e suje o local, e também inibe a produção de gases mal 

cheirosos durante a compostagem. Adicionar casca de ovo também é muito importante para a qualidade do composto produzido. As 
cascas de ovos são ricas em cálcio, outro nutriente muito importante no crescimento dos vegetais. Já as cinzas de carvão adicionam 
carbono e sais minerais ao composto, com isso tornando um material de alto valor nutritivo para o vegetal que nele irá se desenvolver. 

Após o recipiente estar cheio esse deve ser fechado com uma tampa ou palha, e diariamente o composto deve ser revirado 

e misturado para promover a oxigenação da composteira. Esse processo deve ser feito por cerca de 3 meses (90 dias) até que o 
composto esteja pronto para o uso. 

É importante que o recipiente usado seja acondicionado em um local que evite muito a incidência de luz solar, e a chuva. 

Muita luz solar aquece o recipiente o que promove o consumo muito acelerado do oxigênio disponível no composto, o que retarda o 
processo de compostagem, além de gerar mau cheiro. É também muito importante proteger contra a chuva, pois a chuva acaba 
“lavando” a composteira tirando do composto importantes nutrientes para o crescimento da planta. 

Semanalmente vocês deveram me enviar fotos do trabalho desenvolvido por vocês, para que seja possível avaliar vocês no 
final da tarefa. 

Além da atividade da composteira, a disciplina de Ciências está propondo que a partir da Semana do Meio Ambiente da 

Otto Becker, todos os alunos coletem o óleo de cozinha usado (óleo saturado) produzidos em seus lares, e se possível de outros lugares 

como casa de parentes, amigos e até mesmo restaurantes. O óleo saturado deve ser armazenado em garrafas de plásticas de 2 litros, e 
antes de ser acondicionado deve ser pré-filtrado com auxílio de um funil com um papel ou pano. Essa pré-filtragem é necessária para 

evitar que junto com óleo seja armazenado restos de comida, como pedaços de carne, farinha ou demais coisas que vocês possam ter 

fritado. A proposta é juntarmos o máximo de óleo cozinha usado possível, para que no final do ano esse material seja trocado por 

equipamentos necessários para escola junto ao Projeto Verde é Vida da AFUBRA. 

Cabe ressaltar que se trata de uma atividade avaliada dentro da disciplina de Ciências, então a sua participação é obrigatória. 

Além de ganhar nota, com essa atividade tu vai estar ajudando a escola e o meio ambiente. Participem! 

Sugestões de vídeos de apoio didático 

“Como fazer composteira” do canal Leogill2. Link de acesso ao vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=FKGizjrR35U 

“projeto Hortas Urbanas – ep. 08 – Compostagem” do canal TV USP Piracicaba. Link de acesso ao vídeo: 

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

“Óleo de cozinha – Feel animações” do canal Feel Animações. Link de acesso ao vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=PBdTrot6lEw 

“Reciclando o óleo de cozinha” do canal 52 Animation Studio. Link de acesso ao vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=qT3wp1mKN-s&t=1s 

 

8º ANO 

Ciências 



História
INCONFIDÊNCIA MINEIRA 

 

Inconfidência Mineira, também referida como Conjuração Mineira, foi uma conspiração 

de natureza separatista que ocorreu na então capitania de Minas Gerais, Estado do Brasil, entre 

outros motivos, contra a execução da derrama e o domínio português, sendo reprimida pela Coroa 

portuguesa em 1789. 

Desde a primeira metade do século XVIII ocorreram na capitania de Minas 

Gerais sucessivos motins. As razões para tais ocorrências variavam em torno de questões como 

tributação, abastecimento de alimentos e ações das autoridades, com destaque para a Guerra 

dos Emboabas e a Revolta de Filipe dos Santos. Enquanto alguns levantes buscavam apenas a 

restauração de um equilíbrio de poder, outros afrontaram a imposição da soberania régia. Foi o 

caso da sedição do sertão do rio São Francisco, ocorrida em 1736 e que se voltou contra as 

autoridades reais e a capitação — cobrança dos quintos reais realizada com base no número 

de escravos. 

Durante o reinado de D. José I, eclodiram movimentos sociais em locais isolados de 

Minas, sempre em função de atritos com autoridades e seus aliados. Ao contrário da 

Inconfidência Mineira, esses motins anteriores implicavam manifestações concretas de violência, 

com a população na rua, arruaças, vivas à liberdade e referência a apoios de outras potências 

colonizadoras. 

Desde meados do século XVIII fazia-se sentir o declínio da produção aurífera nas 

Minas Gerais. Por essa razão, na segunda metade desse século, a Coroa portuguesa intensificou 

o controle fiscal sobre a sua colônia na América do Sul, proibindo, em 1785, as atividades fabris 

e artesanais na colônia e taxando severamente os produtos vindos da metrópole. Os principais 

acontecimentos da Inconfidência Mineira ocorreram em Vila Rica. Consta que as primeiras 

pessoas ali chegaram por volta do final do século XVII, sendo que o primitivo arraial tomou 

grande impulso entre os anos de 1700 a 1705. Em 1711, os diversos agrupamentos populacionais 

da região acabaram sendo reunidos num só núcleo, sendo elevado à categoria de “vila” com o nome 

de Vila Rica de Nossa Senhora do Pilar de Albuquerque, em homenagem a António de Noronha de 

Albuquerque, que ocupava o cargo de governador da recém-fundada capitania de São Paulo e das 

Minas do Ouro. Dom João V, que passara a ocupar o trono português a partir do início de 1707 

no lugar de seu pai, Dom Pedro II, abreviou-lhe o nome apenas para Vila Rica. 

Em pouco tempo, Vila Rica cresceu enormemente e, em 1723, já havia se tornado 

a capital das Minas Gerais. Por volta da metade do século XVIII, haveria de se transformar na 

maior cidade brasileira e o principal centro econômico da América portuguesa. Os homens mais 

ricos da colônia fariam da cidade o local de suas residências, bem como os mais destacados 

intelectuais. Existiam muitas construções de dois andares, as ruas centrais eram pavimentadas 

com pedras, ao contrário da maior parte das cidades do Brasil, e as igrejas apresentavam altares 

revestidos com ouro. Em 1786 apenas vinte e sete estudantes brasileiros estudavam 

na Universidade de Coimbra, sendo doze deles oriundos da capitania das Minas.  

Todas as terras do Brasil pertenciam ao Reino de Portugal, personificado pela pessoa de 

seu rei. Este permitiria a qualquer súdito explorar as suas riquezas, exigindo em troca apenas 

uma pequena parcela para si, ou seja, o quinto. O grande problema era a forma como se 

procedia à arrecadação. Ninguém poderia sair da capitania, levando ouro que não tivesse sido 

quintado, ou seja, tirado o imposto do quinto. Aliás, a partir do início do funcionamento das casa 

de fundição, ninguém mais poderia carregar ouro em pó. Esta medida provocou enorme 

descontentamento na população, pois nem todos tinham ouro suficiente para ser transformados 

em barras, como os mais pobres, que nunca juntavam o suficiente e, por isso, continuaram  



vivendo como se a lei não fosse com eles. Além do mais, tal proibição acabou gerando 

problemas sérios no comércio, uma vez que o ouro em pó constituía-se na principal moeda de 

troca da época, pois era fácil pesar e fragmentar.  

Em setembro de 1717, o Conde de Assumar criou a primeira casa de fundição em Minas. 

Até a construção delas, os mineradores que pagavam os impostos sobre a extração do ouro 

recebiam certificados de pagamento. Quem não exibisse este documento, teria todo seu ouro 

confiscado. A 11 de fevereiro de 1719, Dom João V assina uma lei criando as casa de fundição, 

mudando novamente as regras para a cobrança do imposto. Proibia-se terminantemente a 

circulação de ouro em pó. Quem fosse apanhado com isso e não estivesse se dirigindo para as 

Casas de Fundição seria tratado como contrabandista, teria seus bens confiscados e poderia, até 

mesmo, ser deportado para a África. Era mais uma tentativa que visava acabar com o contrabando 

e que, evidentemente, não deu certo. Todo o ouro extraído das minas deveria ser levado até 

as casa de fundição onde seria pesado e transformado em barras, recebendo o selo real. Neste 

processo, descontavam-se automaticamente não só os vinte por cento referentes ao quinto, como 

também todas as despesas da própria fundição. Tão logo as casas de fundição começaram a 

funcionar, Dom João V teve a grata satisfação de ver a sua receita real aumentar enormemente. 

Em 1724 foram arrecadadas em torno de 36 arrobas de ouro. No ano seguinte, a arrecadação 

deu um salto extraordinário, subindo para 133 arrobas.  

Após a euforia inicial dos primeiros anos, Dom João V, passou a achar que seus leais 

súditos estavam sonegando os impostos e lesando a Real Fazenda. Não importava quanto ouro 

arrecadassem. Para a corte portuguesa, as minas eram infinitas e, se não se alcançava a quantia 

desejada, era porque os mineradores empalmavam a parte que cabia ao rei por direito. As casa 

de fundição não serviam mais para seus intentos. Então, a Coroa decidiu acabar com elas, 

substituindo-as por um novo sistema de arrecadação: a Capitação, no qual os impostos eram 

"pagos por cabeça". O plano foi colocado em prática após o novo governador, Dom André de Melo 

e Castro, o Conde de Galveias, tomar posse a 1º de setembro de 1732. Estipulou-se que o valor 

pago seria da ordem de 17 gramas de ouro por escravo a cada seis meses. 

A arrecadação real em 1749 tinha sido de quase 1800 quilos de ouro. Porém a coroa 

portuguesa não estava satisfeita e decidiu restabelecer o regime dos quintos arrecadados 

nas casa de fundição. Em 1783 fora nomeado para governador da capitania de Minas Gerais D. 

Luís da Cunha Meneses, reputado pela sua arbitrariedade e violência. Sem compreender a real 

razão do declínio da produção aurífera - o esgotamento das jazidas de aluvião - e atribuindo o 

fato ao "descaminho" (contrabando), Meneses estabeleceu uma cota mínima a ser paga por ano: 

cem arrobas de ouro. Caso este valor não fosse atingido, a Coroa lançava a derrama, uma 

contribuição coletiva, rateada entre todos os moradores da capitania, mineradores ou não, para 

cobrir os prejuízos do rei.  

Até 1766, a cota foi sempre atingida. Contudo, com o esgotamento das minas, os mineiros 

não conseguiram mais pagar o tributo, que foi se acumulando ano a ano. Então, por volta de 1788, 

começa-se a se falar que a derrama seria cobrada e todos iriam à falência. 

Estes fatos atingiram expressivamente a classe mais abastada de Minas Gerais 

(proprietários rurais, comerciantes, intelectuais, clérigos e militares), que, descontentes, 

começaram a se reunir para conspirar. Entre esses descontentes destacavam-se, entre outros, 

os contratadores João Rodrigues de Macedo e Domingos de Abreu Vieira, os padres José da 

Silva e Oliveira Rolim, Manuel Rodrigues da Costa e Carlos Correia de Toledo e Melo, o 

cônego Luís Vieira da Silva, os poetas Cláudio Manuel da Costa, Inácio José de Alvarenga 

Peixoto e Tomás Antônio Gonzaga, o coronel Francisco Antônio de Oliveira Lopes, o capitão José 

de Resende Costa e seu filho José de Resende Costa Filho, o sargento-mor Luís Vaz de Toledo 

Pisa e o alferes Joaquim José da Silva Xavier, apelidado de "Tiradentes". 



A conjuração pretendia eliminar a dominação portuguesa de Minas Gerais, estabelecendo 

um país independente. Não havia a intenção de libertar toda a colônia brasileira, pois naquele 

momento uma identidade nacional ainda não havia se formado. A forma de governo escolhida foi 

o estabelecimento de uma República, inspirados pelas ideias iluministas da França e 

da Independência dos Estados Unidos da América (1776). Ressalve-se que não havia uma intenção 

clara de libertar os escravos, já que muitos dos participantes do movimento eram detentores 

dessa mão de obra. 

Entre outros locais, as reuniões aconteciam em casa de Cláudio Manuel da Costa e de 

Tomás Antônio Gonzaga, onde se discutiram os planos e as leis para a nova ordem, tendo sido 

desenhada a bandeira da nova República, — uma bandeira branca com um triângulo e a 

expressão latina "Libertas Quae Sera Tamen",onde os poetas inconfidentes interpretaram 

como "liberdade ainda que tardia". 

O novo governador das Minas, Luís António Furtado de Castro do Rio de Mendonça e 

Faro, visconde de Barbacena, foi enviado com ordens expressas para lançar a derrama, razão 

pela qual os conspiradores acertaram que a revolução deveria irromper no dia em que fosse 

decretado o lançamento da mesma. Esperavam que nesse momento, como apoio do povo 

descontente e da tropa sublevada, o movimento fosse vitorioso. 

A conspiração foi desmantelada em 1789, ano da Revolução Francesa. O movimento foi 

traído por Joaquim Silvério dos Reis, que fez a denúncia para obter perdão de suas dívidas com 

a Coroa.[9][10] O visconde de Barbacena mandou abrir, em junho de 1789, a sua Devassa com base 

nas denúncias de Silvério dos Reis, Basílio de Brito Malheiro do Lago, Inácio Correia Pamplona, 

tenente-coronel Francisco de Paula Freire de Andrade, Francisco Antônio de Oliveira 

Lopes, Domingos de Abreu Vieira e de Domingos Vidal Barbosa Lage. 

Os réus foram acusados do crime de "lesa-majestade" como previsto pelas Ordenações 

Filipinas, Livro V, título 6, materializado em "inconfidência" (falta de fidelidade ao rei): 

"Lesa-majestade quer dizer traição cometida contra a pessoa do Rei, ou seu Real Estado, 
que é tão grave e abominável crime, e que os antigos Sabedores tanto estranharam, que 
o comparavam à lepra; porque assim como esta enfermidade enche todo o corpo, sem 
nunca mais se poder curar, e empece ainda aos descendentes de quem a tem, e aos que 
ele conversam, pelo que é apartado da comunicação da gente: assim o erro de traição 
condena o que a comete, e empece e infama os que de sua linha descendem, posto que não 
tenham culpa."  

Os líderes do movimento foram detidos e enviados para o Rio de Janeiro. Ainda em Vila 

Rica (atual Ouro Preto), Cláudio Manuel da Costa morreu na prisão na Casa dos Contos, onde 

estava preso assim como outros conspiradores com altos títulos sociais, e onde acredita-se tenha 

sido assassinado, suspeitando-se, em nossos dias que a mando do próprio Governador. Durante o 

inquérito judicial, todos negaram a sua participação no movimento, menos o alferes Joaquim José 

da Silva Xavier, que assumiu a responsabilidade de chefia do movimento. 

Em 18 de abril de 1792 foi lida a sentença no Rio de Janeiro. Doze dos inconfidentes 

foram condenados à morte. Mas, em audiência no dia seguinte, foi lido decreto de Maria I de 

Portugal pelo qual todos, à exceção de Tiradentes, tiveram a pena comutada.  

Os degredados civis e militares foram remetidos para as colônias portuguesas na África, 

e os religiosos recolhidos a conventos em Portugal. Entre os primeiros, viriam a falecer pouco 

depois de terem chegado à África, o contratador Domingos de Abreu Vieira, o poeta Alvarenga 

Peixoto e o médico Domingos Vidal Barbosa Lage. Os sobreviventes reergueram-se integrados 

no comércio e na administração local, alguns mesmo tendo se reintegrado na vida política 

brasileira.  



Geografia
AULA DE GEOGRAFIA 8º ANO  PROFESSORA MAIARA 

 

Para a aula desta semana usaremos o Livro didático Projeto Araribá do 8º ano.  

Realizar leitura das páginas 48 a 59.  

 

Com base nas leituras solicitadas copiar e responder os exercícios das seguintes páginas: 

• 57 exercícios 1 e 2. 

• 60 exercícios 1 e 3. 

 

 

ATIVIDADE AVALIATIVA: 

1. Na página 60 resolver a questão 2. 

2. Pesquisar quais foram as marcas dos imigrantes no nosso município. Ex: arquitetura, 

paisagem, manifestações culturais, economia e o modo de vida. 

 OBS: mandar fotos das pesquisas no privado até a próxima aula. 

 

Atividade 8º Ano  

Prof.ª Célia 

Lendas Gaúchas 

Assim como as religiões fazem parte das diversas culturas e norteiam 

comportamentos, muitas crenças e histórias fantasiosas, algumas passadas oralmente de 

geração em geração, interferem positiva ou negativamente no dia-a-dia das pessoas, 

trazendo sentimento de tranquilidade ou medo. No Rio Grande do Sul, temos as lendas 

que  fazem parte da identidade do povo.  

 

O NEGRINHO DO PASTOREIO 

Relata a história de um escravo que trabalhava para um estancieiro mau, pois não 

ajudava a ninguém por maior que fosse sua necessidade, mas também não recebia ajuda 

de ninguém.  

O escravo, um menino pequeno que nem nome tinha, o chamavam de Negrinho. 

Também não tinha padrinhos, por isso Negrinho se dizia afilhado da Virgem, Nossa 

Senhora que, segundo a lenda, é a madrinha de quem não a tem. 

Negrinho costumava ser castigado pelo estancieiro quando não conseguia realizar 

alguma tarefa de maneira satisfatória.  

Certa vez, por ter perdido uma corrida de cavalos, foi obrigado a pastorear os 

cavalos da estância. Assim passou por muito sofrimento, desde o sol forte, chuva, vento, 

fome, medo e acabou perdendo de vista os cavalos. Por isso, foi castigado pelo 

estancieiro, amarrado e surrado. Além disso, o filho do estancieiro sempre vinha 

prejudicar Negrinho, afugentando os animais e culpando o escravo e, em seguida 

denunciando-o ao estancieiro.  

AULA DE GEOGRAFIA 8º ANO  PROFESSORA MAIARA 

 

Para a aula desta semana usaremos o Livro didático Projeto Araribá do 8º ano.  

Realizar leitura das páginas 48 a 59.  

 

Com base nas leituras solicitadas copiar e responder os exercícios das seguintes páginas: 

• 57 exercícios 1 e 2. 

• 60 exercícios 1 e 3. 

 

 

ATIVIDADE AVALIATIVA: 

1. Na página 60 resolver a questão 2. 

2. Pesquisar quais foram as marcas dos imigrantes no nosso município. Ex: arquitetura, 

paisagem, manifestações culturais, economia e o modo de vida. 

 OBS: mandar fotos das pesquisas no privado até a próxima aula. 

 

Ensino Religioso



Porém, apesar de chorar de tristeza, o Negrinho sempre pensava e rezava para sua 

madrinha, Nossa Senhora e, assim acreditava em conseguir sua proteção.  

Em outra ocasião o estancieiro, como castigo, mandou amarrar e surrar o Negrinho 

que ficou muito machucado, parecendo morto. O estancieiro mandou que jogassem o 

corpo do pequeno escravo num formigueiro.   

Porém influenciado por sonhos que tivera, foi à procura do escravo e o encontrou 

três dias depois, de pé no formigueiro, com a pele perfeita, sem ferimentos, sacudindo as 

formigas e, ao seu lado estava a madrinha, Nossa Senhora, pousada na terra, mas parecia 

estar no céu. O estancieiro ficou apavorado e caiu de joelhos. 

Logo a história correu pela vizinhança e passou a ser vista como milagre. A partir 

daí, surgiram histórias de tropeiros que teriam visto tropas de cavalos tocados por um 

cavalo montado pelo Negrinho, dando motivo para muitos acenderem velas e rezarem o 

Pai-nosso pela alma do escravo, pedindo ajuda para encontrar qualquer coisa perdida.  

 

A partir da lenda, vemos que muitas crenças se tornam populares por relatos  feitos 

por pessoas que passaram por alguma experiência fantasiosa ou espiritual.  

Conhecemos muitas crenças populares, que envolvem até mesmo as igrejas, como 

os santos da Igreja Católica, que começa por relatos de aparições ou realização de 

milagres. a partir disso, espalha-se pelas comunidades e pode atingir grandes número de 

pessoas, especialmente nos dias atuais, com a difusão das mídias. 

 

Atividades: 

1- Você conhece alguma lenda ou história fantasiosa que interfere na vida das 

pessoas? Escreva um texto relatando uma lenda ou crença, a origem e o significado para 

as pessoas. 

 

2- As lendas fazem parte da identidade do povo gaúcho, assim possuem elementos 

da cultura do Rio Grande do Sul, tornando-os “símbolos” ou “sagrados” para a população. 

Faça um desenho de um elemento da cultura gaúcha que você julga importante. Se souber 

o significado, faça um relato. Fotografe para registrar a atividade.  



Arte

8º ano semana do meio ambiente. EF 69 AR 31. 

Leia atentamente o artigo abaixo, onde são mostrados os impactos da 

produção têxtil no meio ambiente. 

 

 Imagem: Autossustentável 

O desenvolvimento e, principalmente, a expansão da moda sustentável passa 

obrigatoriamente pela necessidade do consumo ser feito de maneira consciente. Para 

que as empresas se tornem cada vez mais transparentes na divulgação de 

informações ao público, é preciso que o mesmo saiba exatamente o que exigir dessas 

marcas. 

Justamente por isto, hoje falaremos sobre como podemos nos tornar 

consumidores mais conscientes no segmento da moda. Uma boa forma de iniciar a 

jornada em busca do consumo consciente é tomar conhecimento sobre como os 

produtos que mais utilizamos em nosso dia a dia, tais como: o algodão, o jeans, a 

viscose e o poliéster, chegam até nós. 

Vivemos em uma maravilhosa época onde a informação circula em velocidade 

cada vez maior e onde há conexão quase absoluta entre todas as partes do mundo. 

Mas será que em meio a esse turbilhão de dados que nos bombardeiam a cada minuto 

conseguimos filtrar aquelas que de fato nos seriam úteis? Aquelas que nos ajudariam 

a tomar melhores decisões sobre consumo, bem estar e satisfação? Será que ao 

adquirir uma peça de roupa, nos preocupamos com outras variáveis além do preço? 

Será que nos perguntamos qual foi o caminho que ela fez até chegar ao nosso guarda 

roupa? Será que sabemos que determinados tecidos são extremamente poluentes e 

degradantes tanto ambientalmente quanto socialmente? Aquela peça de roupa super 

baratinha daquele site chinês ou aquelas das liquidações das grandes lojas de 

departamento que aparentam ser ótimas escolhas para aquisição, na maioria das 

vezes escondem por trás da etiqueta uma história que a maior parte dos consumidores 

desconhece. 

 Camisas de algodão. Imagem: GazabPost 



Algodão é a fibra natural que representa 90% de todas as fibras naturais usadas 

na indústria da moda e que está presente em mais da metade das peças de vestuário 

confeccionadas no Brasil. A primeira vista, a palavra natural pode representar algo 

positivo, afinal não é um tecido que vem diretamente da natureza. Que mal poderia 

haver? Bem, o cultivo de algodão necessita de grandes quantidades de água e de 

irrigação extensiva se cultivado fora de seu ambiente natural. Para se criar 1 quilo de 

algodão, são necessários cerca de 30.000 litros de água! E 1 camisa de algodão usa 

aproximadamente 2.700 litros de água! Isso sem contar a utilização de defensivos 

agrícolas, já que o cultivo de algodão responde por 24% de todo o consumo de 

inseticidas e 11% dos pesticidas utilizados na agricultura mundial. O algodão é 

também aquele que consome maior quantidade de energia em seu processo 

produtivo, aqui incluem-se o combustível das máquinas agrícolas que realizam a 

colheita, a energia das máquinas de fiação e dos processos de lavagem, secagem e 

ferro de passar. 

 Imagem: Look Forward 

Desta forma, você pode imaginar os tipos de impactos resultantes do cultivo 

desta fibra natural. São impactos ambientais e sociais preocupantes como a 

degradação do solo, lençóis freáticos e rios por conta do uso de defensivos; problemas 

de saúde causados pelo manuseio e contato com inseticidas e pesticidas, e também 

pela ingestão de água que esteja contaminada por essas substâncias; o 

desenvolvimento da bissinose, uma disfunção pulmonar causada pela aspiração 

crônica de fibrilas de algodão. Além destes, também é necessário ressaltar a geração 

dos resíduos têxteis, que no Brasil representam 175.000 toneladas/ano, onde 

somente 36.000 toneladas são reaproveitadas, devido ao curto comprimento das 

mesmas, para fazer barbantes, novas peças de roupas e fios, e também para a 

fabricação de estopas, colchões e mobiliários. 

 

 Imagem: Textile Excellence 

 



O jeans é prático e versátil, uma peça coringa, tanto que é bem difícil que alguém 

não possua uma calça jeans em seu guarda roupa. Mas você sabe como ocorre o 

processo de fabricação dessa maravilhosa invenção? Sabia que o jeans é uma das 

peças mais poluentes do vestuário? A começar pela produção do denim, um tecido 

de algodão base do jeans, que consome durante o processo grandes quantidades de 

água, energia e corantes a base de produtos químicos altamente prejudiciais à saúde 

e ao meio ambiente. Passando pela logística de distribuição e entrega, que 

majoritariamente atravessa o globo, já que as grandes fábricas de jeans se encontram 

na Ásia, notadamente na China e Índia. Nessa conta também entram as embalagens 

que acompanham os produtos e a destinação muitas vezes incorreta das mesmas. E 

não podemos esquecer da água e produtos químicos utilizados por nós para a 

lavagem e higienização dos nossos jeans. Está faltando ainda a última ponta do 

processo, o descarte das peças que não utilizamos mais. Qual o destino que você dá 

ao jeans após o uso? Vamos nos atentar que uma calça jeans leva cerca de um ano 

para se decompor na natureza. 

 Imagem: Estácio 

Podemos acompanhar o quanto a produção do jeans provoca impactos 

socioambientais no documentário canadense RiverBlue, que mostra como a produção 

de bilhões de peças jeans anualmente polui rios, lagos, mares e reservatórios devido 

ao tingimento de tecidos. Extremamente tóxica, comprometendo a saúde dos 

trabalhadores dessas fábricas e também das comunidades em seu entorno, o 

processo de produção do denim exige várias lavagens químicas intensivas, sendo 

esses resíduos despejados, na maioria das vezes em rios. No documentário é 

mostrado que são identificados cinco metais pesados (cádmio, cromo, mercúrio, 

chumbo e cobre) no rio que corta Xintang, a cidade chinesa conhecida como a capital 

mundial de fabricação de jeans (1 em cada 3 pares de jeans vendidos no mundo é 

produzido nesta cidade). Esses metais pesados são neurotóxicos, cancerígenos, 

perturbando o sistema endócrino e causando câncer em diferentes órgãos. Ao preço 

da saúde da população e da destruição de suas fontes de água, a China se torna 

a “Fábrica do Mundo”. 

Trailer do documentário RiverBlue que mostra toda poluição dos rios por conta 

de processos de tingimento de tecidos, lavanderias de jeans e curtumes de couros. 



A viscose, fibra artificial feita a partir de celulose, mais especificamente cavacos 

de madeira e de árvores de rápido crescimento que possuem pouca resina, é usada 

em larga escala, servindo inclusive como forro para peças de outros materiais, 

perdendo em usabilidade apenas para o poliéster e algodão. Apesar desta fibra ser 

proveniente de fonte renováveis, seu amplo emprego ocasiona vários impactos, que 

muitas vezes por ocorrerem longe de nós, acabamos não tendo conhecimento. 

 Imagem: Silent Inc 

 Imagem: Flash la Revista 

Os problemas se iniciam com o processo extrativo da matéria prima, de acordo 

com informações do site Modefica, cerca de 30% da viscose produzida é 

proveniente de árvores de florestas nativas e ameaçadas de extinção, como a 

Amazônia. Na lista dos países que mais desmatam estão Indonésia, Brasil e Canadá 

que em 2010 foram responsáveis por cerca de 2/3 de toda a importação de polpa de 

viscose pela China. Desse montante, 75% foram transformados em tecidos para 

indústria da moda. Durante o processo produtivo no qual a polpa da madeira é 

transformada em fibra de celulose e em seguida em fios de viscose são utilizados 

produtos químicos como soda cáustica e ácido sulfúrico, sendo emitidos sulfeto de 

carbono e gás sulfídrico, dois gases que apresentam efeitos tóxicos significativos à 

saúde dos trabalhadores desse segmento. Além disso, a produção de viscose 

demanda uso excessivo de energia e de água – para cada quilo de viscose produzida 

são utilizados 640 litros de água! – e grande parte do material é descartada durante o 

processo (cerca de 70%). 

 Desmatamento produzido pela indústria da moda 

tradicional. Imagem: One Green Planet 



E com as exigências do modelo Fast Fashion, maior produção com menores 

custos, a maior parte dos tecidos de viscose hoje são tecidos de baixa qualidade e 

durabilidade, fato que potencializa a dimensão do descarte. Essa equação ainda 

possui um último fator agravante, apenas 0,1% dos tecidos de viscose são 

reciclados. Como podemos observar, são vários os impactos socioambientais que a 

produção de viscose ocasiona, desde o desmatamento que gera perda de 

biodiversidade e violações de direitos humanos relativos aos trabalhadores e as 

comunidades nativas dessas florestas, passando pelas implicações à saúde dos 

trabalhadores dessas indústrias, até a questão do descarte de volume cada vez 

maior de tecido, agravando a situação dos aterros sanitários. 

 Montanha de lixo formada por roupas. Imagem: 

GreenMe 

     O que conhecemos como poliéster é o polietileno tereftalato, mais conhecido 

como PET. Em sua maioria os poliésteres são termoplásticos, possuindo várias 

aplicações em nosso cotidiano, como garrafas de plástico, material isolante, filmes, 

filtros, tintas em pó, telas de LED e, principalmente, tecidos e malhas utilizados em 

roupas, lençóis, cortinas, móveis e estofados. Isto porque o tecido de poliéster 

possui maior durabilidade, retenção de cor e resistência a rugosidades, quando 

comparado com tecidos naturais como o algodão. Por essa razão é bem comum a 

mistura do poliéster com tecidos naturais a fim de combinar as características de 

ambos os tecidos. 

 Imagem: Industria Outpost 

Produzido a partir de petróleo ou de gás natural, matérias primas não 

renováveis e poluentes, a produção de poliéster causa diversos danos ambientais, 

uma vez que também são emitidos compostos orgânicos voláteis (VOC) e efluentes 

contendo antimônio. Ademais, durante o processo produtivo demanda grandes 

quantidades de água para resfriamento, juntamente com uma grande quantidade de 

químicos nocivos, que podem se tornar fontes de contaminação. Para que 1 quilo de 

poliéster seja produzido são gastos 20 litros de água. O processo de produção utiliza 

ainda grandes quantidades de energia, correspondendo à etapa de extração das 

matérias primas e transformação em produto final, o dobro de energia que a 

produção de algodão convencional. 



 Visão ampliada de microplásticos na ponta de um dedo. 

Imagem: Igui Ecologia 

Além destes, existem outros impactos socioambientais resultantes da produção 

do poliéster em decorrência do mesmo não ser biodegradável e levar cerca de 400 

anos para se decompor. Sendo o pior deles a contaminação por 

microplásticos (pequenas partículas plásticas com menos de um milímetro de 

diâmetro) que acabam se desgarrando das fibras do tecido e vão parar nos rios, 

mares e oceanos, prejudicando ecossistemas. Para se ter ideia, em uma simples 

lavagem, uma peça de roupa de poliéster pode soltar até 1900 microfibras! Essa 

água utilizada na lavagem segue para corpos d’água e oceanos, onde pequenos 

animais se alimentam desses microplásticos propagando a intoxicação ao longo da 

cadeia alimentar até chegar aos seres humanos. Sim, já estamos consumindo 

peixes contaminados com microplásticos, pois grande parte das superfícies dos 

oceanos já está contaminada por com esse material. Estamos vivenciando 

contaminação do meio ambiente e da saúde do planeta e a nossa própria, porque 

estamos poluindo o planeta com um produto tóxico que não é biocompatível. 

Vídeo do canal Minuto da Terra que aborda os microplásticos e a poluição nos 

oceanos. 

Mas por que não reciclar? Como a maioria das roupas é feita por tecidos 

híbridos, pela junção do poliéster a alguma fibra natural, isso dificulta o processo de 

reciclagem, uma vez que, a tecnologia de reciclagem química para separar as fibras 

e reaproveitá-las em novas fibras não está implementada industrialmente. Outro 

problema é o custo, já que uma fibra de poliéster reciclada é cerca de 20% mais 

cara do que uma virgem, possuindo uma menor qualidade que a segunda. 

Como podemos ver nessa breve exposição, são vários os custos, manifestados 

em graves impactos socioambientais, do modelo atual de produção têxtil da moda 

tradicional e de consumo, transformado em consumismo pelo sistema Fast Fashion. 

O que apresentamos aqui é só uma pontinha de tudo que acontece por detrás dos 

holofotes dos grandes e tradicionais desfiles de semanas de moda; de campanhas 

publicitárias que nos impelem a consumir a calça da estação, a jaqueta do momento, 

o vestido da coleção x da marca y; o calçado da instagrammer fulana de tal que 

parece tão lindo e popular. Somos programados cada vez mais cedo a associar 

felicidade a consumo. Sim, precisamos consumir para nosso bem estar, mas será 

que essa velocidade imposta trará felicidade ou angústia por não termos condições 

de consumir tudo aquilo que nos é apresentado como último grito da moda? Será 

que o descarte cada vez mais frequente e rápido vale o preço da satisfação 

momentânea em adquirir uma peça de roupa, um calçado ou maquiagem? 



O processo de conscientização sobre o consumo é algo realmente 

necessário para que nosso planeta não seja cada vez mais devastado e para que a 

saúde da sociedade seja preservada, mas também é necessário para nosso bem 

estar, para desconstruirmos essa necessidade incessante de comprar estimulada 

por todos os meios em todos os lugares. Como dica, para aqueles que pretendem 

mergulhar mais fundo no assunto, sugiro o documentário “The True Cost” – vocês 

podem conferir o trailer no vídeo aqui em cima – que trata exatamente do custo real 

da moda por um lado que dificilmente é mostrado. 

Para aqueles que querem conhecer iniciativas e marcas que estão procurando 

mudar esse cenário e fazer a moda mais sustentável, é só acompanhar o próximo 

post, pois traremos algumas novidades a respeito. 

Com informações: Eco D, eCycle, eCycle, Exame, Fashion 

Forward, Modefica, Mundo Estranho, Revista Viva Saúde, Stylo Urbano, Stylo 

Urbano. 

              Autora:  Nathália de Abreu,14-12-2017 

 

Agora vamos fazer a nossa parte, pensar antes de comprar peças novas e 

antes de descartar as usadas. 

Vamos utilizar uma camiseta mais velhinha ou que não use mais para fazer 

máscaras para proteção para toda a família e ainda ajudar com a reutilização de 

matéria prima! Veja os moldes para escolher:  

        



Educação Física

Esporte Futsal 

  

História do futsal 

O futsal começou a ser praticado em 1930 por jovens frequentadores da Associação 

Cristã de Moços (ACM) de São Paulo e em Montevidéu, no Uruguai. Devido à 

dificuldade para encontrar campos de futebol, improvisaram “peladas” nas quadras de 

basquete e hóquei aproveitando as traves usadas na prática desse último esporte. 

O Uruguai, nos anos 30, era a grande referência no futebol, sua seleção foi bicampeã 

olímpica e sede da primeira Copa do Mundo de Futebol, promovida pela FIFA, sendo 

também a primeira seleção campeã. O futebol estava em alta nos dois países e o 

intercâmbio dentro da ACMs era constante. 

Para os uruguaios, o criador do futsal foi o professor Juan Carlos Ceriani Gravier, da 

ACM de Montevidéo. Nesta associação, um grupo de jovens alunos, empolgados com o 

sucesso do futebol uruguaio, praticava-no como recreação em quadras de basquete. 

Assim, o professor Ceriani preparou algumas regras do futsal em 1933, tomando como 

base quatro esportes: basquete, handebol, futebol e polo-aquático. Do basquete, além da 

quadra, adaptou a falta pessoal, a troca de jogadores e o tempo total de jogo; do 

handebol, o fato de não poder marcar gols de qualquer distância; do futebol, sua 

condição e do polo-aquático, quase todas as regras sobre o goleiro. 



1930 – futebol jogado em quadra de basquete em 

Montevidéu, no Uruguai. 

Entretanto, os brasileiros, argumentam que o jogo praticado no Uruguai não estava 

ainda organizado e poderia ser praticado por cinco, seis e até sete jogadores. Nas 

décadas de 30 e 40, este “protótipo” do que viria a ser o futebol de salão era 

intensamente praticado nas ACMs dos dois países. 

Com isso concluímos que de fato, a prática de um tipo de futebol dentro de quadras 

começou na Associação Cristã de Moços, seja ela no Brasil ou no Uruguai. 

O futsal difundiu-se rapidamente por outros estados e na década de 50 começaram a ser 

fundadas as federações estaduais de futebol de salão. Até 1958, São Paulo e Rio de 

Janeiro disputavam a primazia do jogo, havendo divergências entre as regras locais. 

Tudo se resolveu com a oficialização da prática pela Confederação Brasileira de 

Desportos nesse ano, que padronizou as regras e aceitou as federações estaduais como 

filiadas. 

Alcançando grande notoriedade, o futsal foi introduzido em Clubes Sociais com E.C. 

Sírio (pela pessoa de Habib Mahfuz), Sociedade Esportiva Palmeiras (por Vinícius 

Fanucchi), São Paulo Futebol Clube (Raul Leite), A. A. São Paulo (Orlavro Donice), 

Clube Atlético Ipiranga (Nílton Freire), Banco do Brasil (Ciro Fontão de Sousa), S.C. 

Corinthians (Pedro Ortiz Filho), Associação Portuguesa de Desportos (Osvaldo Navega 

de Almeida e Artur Sarges Guerra). 

Apenas em 1952, o professor Habib Mahfuz criou a primeira Liga de Futebol de Salão 

dentro da Associação Cristã de Moços, em São Paulo e implantou a ideia de criar a 

Federação Paulista de Futebol de Salão, o que aconteceu em 14 de junho de 1955. Um 

ano antes, havia sido fundada a Federação Metropolitana de Futebol de Salão, atual 

Federação de Futebol de Salão do Estado do Rio de Janeiro, mais antiga do Brasil. 

A criação de torneios projetou o esporte para a imprensa através de grandes nomes da 

comunicação na época, como Raul Tabajara e José Antônio Inglêz (Gazeta Esportiva). 

Em 1956, Luiz Gonzaga de Oliveira, da Federação Paulista de Futebol de Salão criou o 

primeiro Livro de Regras, posteriormente adotadas pela FIFUFA (Federação 

Internacional de Futebol de Salão). 

Outro fato que dá ao Brasil a paternidade do futebol de salão é o fato da Federação 

Uruguaia de Futebol de Salão ser fundada em 1965, onze anos depois da brasileira. 



Para se ter uma ideia da importância que este tema tem, tanto para o Brasil, como para o 

Uruguai, basta dizer que em 1967, com a finalidade de esclarecer o mesmo, Luiz 

Gonzaga, com o apoio de João Havelange ( então presidente da Confederação Brasileira 

de Deporto) organizaram no Rio de Janeiro o I Congresso das Federações de Futebol de 

Salão. Assistiram ao congresso catedrático de educação física ligados às ACMs (do 

Brasil e do Uruguai). Tudo indica que a primeira das conclusões a que chegaram foi que 

o futebol de salão é um esporte genuinamente brasileiro. 

 

 

Fundamento Passe 

É considerado um dos mais importantes fundamentos do futsal. Basicamente, é o ato de 

passar a bola para um companheiro de equipe. Esse passe pode ser realizado a curta, a 

média ou a longa distância, pelo chão ou pelo alto e, dependendo da circunstância da 

jogada, pode ser realizado com qualquer parte do corpo, com exceção das mãos, dos 

antebraços e dos braços. 

Atividade prática: 

Aquecimento, exercícios de mobilidade articular. 

Passe curto contra uma parede utilizando a perna direita e depois a perna esquerda. 

Passe longo contra uma parede utilizando a perna direita e depois a perna esquerda. 

Passe longo contra uma parede utilizando a perna direita e depois a perna esquerda. 

Alongamento final de todo o corpo. 


