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Miguel não caiu. Miguel foi empurrado. 
 

Se um coração bate aí dentro, não é pra você continuar bem ou indiferente depois de saber o que aconteceu com Miguel, 
menino de 5 anos que morreu ao cair do nono andar de um prédio no Recife, enquanto procurava pela sua mãe, Mirtes.  
E já nem era para estar depois das mortes de Ágatha e do João Pedro, também crianças que perderam a vida depois de serem 
atingidas por disparos de armas policiais, igualmente responsáveis por assassinarem o músico, Evaldo Souza, e o catador de 
material reciclado, Luciano Macedo, com "acidentais" 80 tiros no ano passado -- pra não dizer tantos outros casos.  
Só que Miguel não morreu pela brutalidade da força policial. E, acreditem, não foi pela negligência da patroa Sari Côrte Real, 
que não teve a paciência para cuidar do filho de sua funcionária por alguns minutos e, assim, conduzi-lo para o caminho que 
destinou à morte da criança.  
Porque não foi um caso isolado. Foi uma coisa montada, construída.  
Miguel morreu pela existência de uma estrutura no Brasil que faz uma mulher negra, quase que na obrigatoriedade de uma 
lei, passear com o cachorro da patroa, enquanto a patroa livra-se da responsabilidade de cuidar filho da mulher negra com a 
mesma indiferença que descartamos um objeto de lixo.  
Por uma estrutura que, mesmo em tempos de pandemia e isolamento social necessário, obrigou Mirtes a continuar limpando 
o chão dos patrões, mesmo depois do marido de Sari, o prefeito de Tamandaré, Sérgio Hacker (PSB), ter afirmado que testara 
positivo para a Covid-19. 
Por uma estrutura que obrigou Mirtes a levar o filho para o trabalho porque as creches e escolas estão fechadas e ela não 
teria com quem deixá-lo. Miguel morreu porque, no Brasil, 20 mil reais é o preço que uma pessoa rica paga para responder 
em liberdade depois de tirar o futuro de uma vida negra. Miguel caiu do nono andar porque a burguesia despreza as classes 
pobres. Não as toca. É indiferente, tira sarro e é insensível às vidas que não pertencem ao mundo dela e que não circulam 
nos mesmos espaços, senão as que estão ali para servi-la.  
Uma burguesia que ama se autopromover como humanitária com doações e trabalhos voluntários, mas que torce o nariz 
para programas sociais do Estado e não vota em governos que propõem planos para diminuir a miséria, a pobreza e a fome.  
Não são todos assim, obviamente.  
Mas sei que existem pessoas que funcionam desse jeito, porque cresci, vivi, vivo e convivo nos biomas das classes média e 
rica. Já dei risada, joguei bola, estudei, trabalhei e sentei na mesma mesa que elas para comer, e conheci muita gente parecida 
com a Sari que minha cabeça construiu.  
Só que mesmo vivendo sempre nesse ambiente, não tenho todas as respostas para as perguntas que eu comecei a fazer de 
uns anos pra cá. E uma delas é: por que os ricos, no bálsamo de uma vida privilegiada e confortável, têm tanto ódio? 
Ódio a quê? E ódio a quem?  
Por uma criança de 5 anos  que, dentro de um repertório de linguagem ainda em construção, só tentava expressar o desejo 
de estar perto de sua mãe?  
Eu não sei.  
E um, ou vários dele, empurrou Miguel.  
Mas sei que esse ódio, racista e muito brasileiro, existe e tem muitos braços -- na polícia, na presidência, na sociedade civil.  
 
#JustiçaPorMiguel 

(Caio Possati Campos) 
https://blogdojuca.uol.com.br/2020/06/miguel-nao-caiu-miguel-foi-empurrado/ 

 
01) Justifique o título dado ao texto, posicionando-se sobre ele:  
 
02) Por que o texto é um artigo de opinião?  
 
03) No que a morte de Miguel difere das outras mortes citadas no texto?  
 
04) Justifique as aspas utilizadas no segundo parágrafo do texto:  
 
05) Posicione-se sobre a passagem destacada no texto, argumentando bem:  
 
06) Copie do texto marcas de oralidade:  
 
07) O que significa a expressão "torcer o nariz"? Ela encontra-se no sentido 
denotativo ou conotativo? Por quê?  

DENOTATIVO CONOTATIVO 



 
 
08) Transcreva do texto uma antítese, explicando-a:  
 
09) Copie do texto uma passagem que revela uma incoerência da burguesia, explicando sua escolha:  
 
10) Por que você acha que os ricos, em geral, têm ódio dos pobres?  
 
11) Como solucionar essa problemática? Explique: 
 
12) Explique a passagem destacada no final do texto, justificando sua resposta:  
 
13) A palavra BRAÇOS, também situada no final do texto, encontra-se no sentido denotativo ou conotativo? Por quê?  
 
14) Copie do texto uma passagem em que o autor dialoga diretamente com o leitor: 
 
15) Transcreva do texto uma comparação, explicando-a:  
 
16) Que mensagem o texto transmite? Comente:  
 
17) Localize no texto: 
 
a) um numeral: 
b) quatro substantivos próprios: 
c) um advérbio de intensidade:  
d) um pronome de tratamento: 

e) um pronome possessivo: 
f) dois advérbios de tempo: 
g) três substantivos comuns:  

h) um monossílabo tônico: 
i) uma palavra com dígrafo: 
j)Uma palavra com encontro consonantal: 
k)Uma palavra polissílaba, oxítona: 
l)Um substantivo com seu respectivo adjetivo: 
m)Uma palavra polissílaba, proparoxítona: 
n)Um numeral cardinal: 
o)Um numeral ordinal 

h)Uma profissão: 
q)Um pronome pessoal do caso oblíquo: 
r)Um pronome pessoal do caso reto: 
s)Sinônimo de aspereza: 
t)Uma classe social: 
u)Expressão que significa “caçoar de alguém”: 
v)Um substantivo derivado: 
 

 
 
18) Copie um trecho do artigo de opinião 
que dialoga mais diretamente com a 
charge ao lado:  

 
 

19) Que crítica social a charge faz? 
Comente:  
 
20) Pode-se afirmar que existe na charge 
um paradoxo? Justifique sua resposta:  
 

 

 

21)Analise as orações abaixo e responda: 

a) No trecho “ Não as toca”. Sobre quem o pronome oblíquo destacado está se referindo no texto?  

b) na oração  “ Não as toca.” Qual o tipo de sujeito desse verbo? 

c) “Uma burguesia que ama se autopromover como humanitária com doações e trabalhos voluntários, mas que torce o nariz 
para programas sociais do Estado e não vota em governos que propõem planos para diminuir a miséria, a pobreza e a fome.” 
Circule os verbos. Quantas orações há no período acima? 

Antítese: consiste no uso de palavras  ou ideias opostas, de sentido 

contrário. (A guerra não leva a nada, queremos paz.) 

Um paradoxo consiste em uma ideia incrível, contrária do que se espera. Também pode representar 

a ausência de nexo ou lógica. (Estou cego e vejo, arranco os olhos e vejo.) (Amor é ferida que dói e não se 

sente) 



ATIVIDADE PARA ENVIAR: 
Nome: _______________________________   Turma ____________ 

 

 
FAÇA O SEU MANIFESTO: 

 
 
Faça uma frase ou parágrafo manifestando sua opinião com o tema: 

 
#TodasAsVidasSãoImportantes 

 
(destruição do meio Ambiente, extração do minério no rio Camaquã, morte de crianças “acidentais”, 
racismo, violência contra mulher, COVID_19- Ficar em casa, etc.) 

 
Escreva em uma folha de ofício, escolha um local e tire uma foto simbolizando a sua manifestação. 
 
O envio deve ser feito até às 20h30 do dia 18/6, quinta feira. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 



Matemática





Língua Inglesa

USO DO DID                                                                                                                                                
 

Quando usamos o did? 
Did é geralmente usada em inglês, no SIMPLE PAST, para indicar 
que a sentença ou está na forma interrogativa (é uma pergunta) ou 
é uma sentença negativa (tem um “não” nela). Na negativa esse 
“não” pode ser escrito ou como did not ou como didn't (a forma 
abreviada de did not). 
 
EXEMPLOS: 
• I didn’t like that. 
• Did she go to the party? 
• They didn’t study very hard. 
• Did you get a good grade? 
 

Observe as frases e coloca N para frases NEGATIVAS e I para frases 
INTERROGATIVAS: 

    (    ) Did Carol get married? 

    (    ) Did it rain last night? 

    (    ) Did you study for the test? 

    (    ) Fabíola didn’t go to the movies with us. 

    (    ) Marcelo and Paulo didn’t come here yesterday. 

    (    ) Mark and his father didn’t like the party. 

    (     )Did your sister tell you what happened? 

    (    ) Did you really do that? 

    (    ) Did the store give you this as a gift? 

    (   ) We didn’t invite them. 

    (   ) Did they buy that beautiful house? 

    (   )Did he send the email to the boss? 

    (    )He didn’t talk to her. 

    (    )It didn’t snow much last year. 

    (    )They didn’t have a good time. 

    (    )We didn’t give them the books. 

    (    )She didn’t buy the dress she wanted. 

    (    )Did you go to John’s birthday party? 

    (    )Did she talk to her father? 

    

QUANDO A FRASE ESTÁ NO SIMPLE PAST, NAS 

FORMAS NEGATIVA E INTERROGATIVA, O 

VERBO NÃO PODE APARECER NA FORMA DO 

PASSADO, OU SEJA, ELE VOLTA A SER ESCRITO 

NA SUA FORMA “NORMAL”. OBSERVE OS 

EXEMPLOS AO LADO. 

 





Ciências

Sistema Endócrino 

Seguir as seguintes instruções: 

1º) Fazer a leitura e a compreensão do texto “O Sistema Endócrino” da página 74 

até a 77 do livro didático; 

2º) Desenhar no teu caderno a ilustração da página 74 com o título “Glândulas 

endócrinas”; 

3º) Desenhar no teu caderno a ilustração da página 75 com o título “Hipotálamo e 

hipófise”; 

4º) Desenhar no teu caderno a ilustração da página 76 com o título “Controle do 

nível de glicose no sangue”; 

5º) Fazer a atividade da página 77 com o título “De olho no tema”; 

6º) Fazer os exercícios da questão 1 até a 6 da página 78 do livro didático; 

7º) Fazer a atividade da página 79 com o título “Exame de urina: o que os egípcios 

e os gregos já sabiam”; 

8º) Fazer a atividade das páginas 80 e 81 com o título “Cigarro: uma droga 

socialmente aceita. Será que é legal?”; 

9º) Fazer a atividade das páginas 82 e 83 com o título “Respirar ar poluído”; 

Sugestões de vídeos de apoio didático 

“Hormônios” do canal Minutos Psíquico. Link de acesso ao vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=OAtZQll0gM4  

 

8º ANO 

Ciências 



História

CONJURAÇÃO BAIANA 

 

Conjuração Baiana, também denominada como Revolta dos Alfaiates (uma vez que alguns 
participantes da trama exerciam este ofício) e recentemente também chamada de Revolta dos Búzios, foi um 
movimento de caráter emancipacionista, ocorrido no final do século XVIII (1798-1799), na então Capitania da 
Bahia, na colônia brasileira. Diferentemente da Inconfidência Mineira (1789-1792), foi difundida pela historiografia 
tradicional enquanto sendo um movimento de caráter popular em que defendiam a independência e mais 
igualdade racial, um governo republicano, democrático, com liberdades plenas, o livre comércio e abertura dos 
portos como principais pontos, além de um salário maior para os soldados. O movimento teve participação de 
pessoas com profissões mais simples, como sapateiros, bordadores, ex-escravos e escravos, além, claro, 
de alfaiates.  

A revolta teve grande influência de ideias iluministas, que ganharam força com a Revolução 
Francesa, além de alguns processos de independência no continente americano, como Estados Unidos e Haiti, 
junto com a Inconfidência Mineira. 

A população se encontrava em um nível muito grande de insatisfação. Esse cenário começou alguns 
anos antes, quando foi decidido que Salvador deixaria de ser capital e que o Rio de Janeiro seria o novo local 
central da colônia. Com a diminuição da atenção para a Bahia, recursos passaram a ser menores, o que provocou 
dificuldades administrativas. Havia carência de alguns alimentos e os impostos cobrados eram altos para a 
população, o que acabou culminando na revolta. 

Entre os principais líderes do movimento destacaram-se os soldados Luís Gonzaga das 
Virgens e Lucas Dantas e os alfaiates Manuel Faustino dos Santos Lira e João de Deus Nascimento. Os quatro 
conjurados eram negros e pardos, e foram condenados à forca. Também esteve envolvido na conjuração o 
jornalista e cirurgião Cipriano Barata, que recebeu pena branda. A revolta pretendia surpreender o governo, mas 
acabou falhando, uma vez que um dos integrantes contou os detalhes dos planos, permitindo que forças militares 
fossem mobilizadas para reprimir os revoltosos.  
 
CONTEXTO 

No ano de 1798, Portugal e a Europa como um todo, passavam por problemas e mudanças políticos, 
que anos mais tarde resultaria na vinda da família real para o Brasil. Vale ressaltar que a França, um grande 
agente histórico dessas mudanças, teve alguma participação direta na da Conjuração Baiana. Recentemente, 
pesquisadores tiveram acesso à documentos franceses, onde há uma comunicação entre autoridades francesas, 
sondando a possibilidade de que a França revolucionária pudesse intervir militarmente e politicamente para apoiar 
o movimento que se desenvolvia na Bahia contra a monarquia e o domínio português.  

A Capitania da Bahia, durante a última década do Séc. XVIII, devido a diversas guerras e conflitos, 
vinha tendo sua economia estimulada em um novo ciclo de alta da economia colonial no mundo, tendo a 
exportação como principal característica. A cana-de-açúcar também tem um papel importante. No Nordeste, o 
produto havia entrado em decadência no final do século XVII, mas houve uma recuperação considerável no final 
do século XVIII. Uma das razões para essa recuperação foi a eclosão da Revolução Haitiana, que comprometeu 
significativamente a produção do açúcar caribenho e acabou reabrindo o mercado europeu para o açúcar baiano. 
Outro produto cultivado na Bahia era o tabaco, que servia como moeda de troca no tráfico de escravos realizado 
pelo mundo. Essa prática era ilegal e por isso irritava a corte portuguesa. As autoridades não se sentiam 
confortáveis com essa prática. Além disso, o tabaco também era trocado por produtos manufaturados de outros 
países europeus, o que violava o pacto colonial, que só permitia a compra de produtos de Portugal.  

Com a intenção de controlar mais o comércio da Bahia, a coroa portuguesa criou algumas leis. Uma 
delas obrigava o cultivo de determinados alimentos para evitar o desabastecimento e a fome. Como o lucro era 
a principal preocupação, os grandes latifundiários da época resistiam, focavam apenas no cultivo da cana e 
descumpriam a lei. Isso provocou o aumento considerável dos preços da mandioca, por exemplo, gerando crises 
de abastecimento para uma população que tinha na farinha da mandioca um de seus principais componentes 
nutricionais. Com o aumento da população escrava trazida para a indústria do açúcar, a fome e o contato com as 
ideias radicais da revolução francesa, as tensões sociais na Bahia começaram a transbordar.  

O monopólio dos comerciantes portugueses, o alto lucro com o açúcar e a elevação exorbitante da 
renda dos senhores de engenho, ajudaram a deteriorar a situação. Incidentes espalhados como o saque de 
armazéns e até o incêndio do pelourinho, espalhavam-se pela região. Notícias de revoltas e movimentos vindos 
de lugares como Haiti, Estados Unidos, França, outras colônias e até Minas Gerais, formaram o caldo da revolta.  



ATECEDENTES 

Sendo então a Capitania da Bahia governada por D. Fernando José de Portugal e Castro (1788-
1801), a capital, Salvador, fervilhava com queixas contra o governo, cuja política elevava os preços das 
mercadorias mais essenciais, causando a falta de alimentos, chegando o povo a arrombar os açougues, ante a 
ausência de carne. 

O clima de insubordinação contaminou os quartéis, e as ideias emancipacionistas, que já haviam 
animado Minas Gerais, foram amplamente divulgadas, encontrando eco sobretudo nas classes mais humildes. A 
todos influenciava o exemplo da independência das Treze Colônias Inglesas, e ideias iluministas, republicanas e 
emancipacionistas eram difundidas também por uma parte da elite culta, reunida em associações como a Loja 
Maçônica Cavaleiros da Luz. 
 
Os 6 pontos da conjuração baiana eram: 
• Abolição da Escravatura 
• Proclamação da República 
• Diminuição dos Impostos 
• Abertura dos Portos 
• Fim do Preconceito 
• Aumento Salarial 

 

IDEIAS 

Um dos seus principais líderes foi Cipriano Barata, cirurgião conhecido como médico dos pobres e 
revolucionário de todas as revoluções. Há grande influência da sociedade maçônica (Cavaleiros da Luz) e do 
processo de independência do Haiti, ou Haitianismo. Os revoltosos pregavam a libertação dos escravos, a 
instauração de um governo igualitário (no qual as pessoas fossem vistas de acordo com a capacidade e 
merecimento individuais), por meio da instalação de uma república na Bahia. Defendiam a liberdade de comércio 
e o aumento dos salários dos soldados. Tais ideias eram divulgadas sobretudo pelos escritos do soldado Luiz 
Gonzaga das Virgens e pelos panfletos de Cipriano Barata, cirurgião e filósofo. 

 

A REVOLTA 

Em 12 de agosto de 1798, o movimento precipitou-se quando alguns de seus membros, distribuindo 
os panfletos na porta das igrejas e colando-os nas esquinas da cidade, alertaram as autoridades que, de pronto, 
reagiram, detendo-os. Tal como na Conjuração Mineira, interrogados, acabaram delatando os demais envolvidos. 

Um desses panfletos declarava: 

Animai-vos Povo baiense que está para chegar o tempo feliz da nossa Liberdade: o tempo em que todos 
seremos irmãos: o tempo em que todos seremos iguais. 
— RUY, Afonso. A primeira revolução social do Brasil. p. 68. 

Esses panfletos foram fixados na esquina da Praça do Palácio, nas paredes da cabana da preta 
Benedita, na Igreja de São Bento, entre outros locais de grande circulação, pontos centrais da cidade e 
convocavam a população para revolução que atenderia às demandas do povo, separando a Bahia do domínio de 
Portugal. Nesse mesmo dia, d. Fernando José de Portugal e Castro, governador da Bahia, ordenou a abertura 
de uma investigação para descobrir os responsáveis, comandada por José Pires de Carvalho e Albuquerque.  
Além disso, assim que a investigação foi aberta, foi feito uma avaliação nas ortografias destes papéis. Após a 
conclusão, foi ordenada a prisão de Domingos da Silva Lisboa. 
No dia 20 de agosto de 1798, foram encontradas duas cartas na Igreja do Carmo assinadas por "anônimos 
republicanos". Os documentos, assim como os panfletos, conclamavam uma revolução para exaltar "a bandeira 
da igualdade, Liberdade, e fraternidade Popular…".  
 
A REPRESSÃO AOS REVOLTOSOS 

Durante a fase de repressão, centenas de pessoas foram denunciadas - militares, clérigos, 
funcionários públicos e pessoas de todas as classes sociais. Destas, quarenta e nove foram detidas, a maioria 
tendo procurado abjurar a sua participação, buscando demonstrar inocência. Após a continuidade da 
investigação e prisão dos envolvidos, a Ordem dos Carmelitas Descalços foi convocada pelas autoridades a 
tomarem confissão e acompanharem os condenados. Entre os relatos, destaca se o do Frei José do Monte 
Carmelo. O religioso afirma que Manuel Faustino, tentou se suicidar várias vezes por “influência nefasta do 
demônio”. Os outros presos afirmaram ao frei que também tiveram estes pensamentos. Nos relatos dele, ele 
afirma que os indivíduos mostraram arrependimento e se aproximaram da religião. Outros dois condenados, 
João de Deus e Luiz Gonzaga, tentaram fingir uma condição de loucura, “perdendo o juízo” diversas vezes.  



Finalmente, no dia 8 de novembro de 1799, procedeu-se à execução dos condenados à pena capital, 
por enforcamento, na seguinte ordem: soldado Lucas Dantas do Amorim Torres, aprendiz de alfaiate Manuel 
Faustino dos Santos Lira, soldado Luís Gonzaga das Virgens e mestre alfaiate João de Deus Nascimento. De 
acordo com o frei, tropas militares ocupavam a Praça da Liberdade e havia ampla presença do povo, que se 
reuniu para assistir. Havia banda de cornetas e tambores. A cerimônia começou por volta das onze horas, com 
os presos caminhando com as mãos algemadas nas costas. O quinto condenado à pena capital, o ourives Luís 
Pires, fugitivo, jamais foi localizado. 
Pela sentença, todos tiveram os seus nomes e memórias "malditos" até à 3a. geração. Os despojos dos 
executados foram expostos da seguinte forma: a cabeça de Lucas Dantas ficou espetada no Campo do Dique do 
Desterro; a de Manuel Faustino, no Cruzeiro de São Francisco; a de João de Deus, na Rua Direita do Palácio 
(atual Rua Chile); e a cabeça e as mãos de Luís Gonzaga ficaram pregadas na forca, levantada na Praça da 
Piedade, então a principal da cidade. 
Depois do cumprimento das penas de morte, devido ao calor intenso de Salvador, os pedaços dos corpos 
começaram a entrar em decomposição. Segundo o frei, a cidade foi tomada por urubus. No dia 11 de novembro 
de 1799, o relato é de que o “ar da cidade era irrespirável; a podridão invadira todas as casas e a população 
temia por sua saúde”. Esses despojos ficaram à vista, para exemplo da população, por cinco dias, tendo sido 
recolhidos no dia 13 pela Santa Casa de Misericórdia (instituição responsável pelos cemitérios à época do Brasil 
Colônia), que os fez sepultar em local desconhecido.  

 

 

Geografia

AULA DE GEOGRAFIA 8º ANO  PROFESSORA MAIARA 

 

Faça uma pesquisa e responda: 

 

1. Quais são os povos que formam o nosso estado do Rio Grande do Sul? 

2. Cite os motivos desses povos povoarem o nosso estado. 



Ensino Religioso

Ensino Religioso – 8º Ano  

Prof.ª Célia 

 

 

 

Em tempos de pandemia, muitas coisas se modificaram. As relações interpessoais, 

os planos, a liberdade de ir e vir foram afetados drasticamente. 

As dificuldades nos deixam marcas, mas elas nem sempre são negativas. Podemos 

aprender coisas boas, nos tornando mais fortes, mais sábios. 

Dessa forma, a atividade sugerida para essa semana é pensar nesse tempo como 

um aprendizado para o futuro. 

Após uma reflexão, realize a atividade usando uma folha de ofício ou um pequeno 

cartaz para escrever uma frase curta, com letra legível e colorida para que apareça na foto. 

Bom trabalho! 

 



Arte

8º ano - missão francesa no Brasil – releitura 

Conforme vimos anteriormente a missão francesa no Brasil foi um grupo de 

artistas franceses que veio ao país em meio a promessas e muita política, 

“trazer o requinte da arte acadêmica”.  

Estes artistas franceses chegaram ao Brasil com a intensão de tirar a arte de 

dentro das igrejas e leva-la ao seu estudo mais complexo em grandes 

academias ou escolas de arte. Passando a desenhar e pintar seu cotidiano, 

retratos de grandes figuras, a arquitetura, as paisagens, as pinturas eram o 

mais realista possível, sempre figurativas e detalhadas. 

Agora com o auxílio do texto anterior, onde constam alguns exemplos de obras 

desse período, vamos fazer uma releitura trazendo para os nossos dias, se 

fosses um artista da missão francesa o que tu irias retratar? Busque alguma 

cena do teu cotidiano, para retratar em desenho ou pintura, algo que te chame 

a atenção ou que queiras que fique gravado, como acontecia na época. 

 

Futsal 

Regras básicas do futsal. Cada aluno deve descrever 10 regras básicas do futsal, bem como 

desenhar uma quadra de futsal com suas dimensões e marcas. 

Desenhe a quadra e escreva dentro dela as 10 regras básicas. 

Após realização da tarefa, tire uma foto e encaminhe para o professor. 

Ed. Física


