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A Cura Tá No Coração (part. Cynthia Luz) Gabriel O Pensador 

A cura 'tá no coração, é 
Todos dormem, cada um sonhando em sua cela 
'Tô fugindo da loucura olhando pra janela 
Não dormi a pandemia já deixou sequela 
Poesia me procura e eu nunca fujo dela 
Isolado mas nem tanto, 'tô conectado 
Mas me sinto abandonado como um náufrago na ilha deserta 
Com saudade do calor de um abraço apertado 
Meu pulmão 'tá funcionando mas meu peito aperta 
Quando eu penso nesse vírus e em vários assuntos 
No passado mais recente e em tudo que passamos juntos 
Pensando bem, juntos não, mais ou menos, 
Mais pra menos que mais, juntos jamais estivemos 
Cada um com seus problemas, resolvendo pelo ódio 
Cada um por si, e vale tudo pra chegar no pódio 
Cada um na sua bolha, todo o resto é inimigo 
Cada um fazendo escolhas olhando pro próprio umbigo 
O mendigo ali dormindo 'tá com um sorriso na cara 
Será que ele 'tá sonhando rindo da cara dos caras que passam fechando a 
cara? 
Que felicidade rara 
Será que ele sempre dorme assim e a gente não repara? 
Tem gente que se máscara com um sorriso de mentira 
E só quando tira a máscara a gente vê que é traíra 
Tipo Judas com Jesus, essa história é antigona 
Aconteceu 2020 anos antes do Corona 

A cura 'tá no coração 
Só procure mais amar do que ser amado 
Onde houver discórdia, leve a união 
T’amo junto e nosso amor nunca vai ser parado. 

A cura 'tá no coração 
Só procure mais amar do que ser amado 
Onde houver discórdia, leve a união 
T’amo junto e nosso amor nunca vai ser parado. 

Janelas sem grade, sem ansiedade, viver de verdade, não dá pra fingir 
Churrasco na esquina, Capela Sistina, Muralha da China, lugares pra ir 
A vista é tão bela, parece uma tela mais psicodélica que as do Dali 
Derreto os relógios que o tempo é fumaça e a tempestade passa pro sol 
ressurgir 

Sem pressa, a história recomeça com o morador de rua sem ninguém na praça 

Quando chega uma gari que varre o lixo e dá o papo sobre um bicho 



Que se pega até no ar pela boca e pelo nariz 
Trazendo o medo e a desgraça deixando o mundo infeliz 
Ele abaixa e pega um pedaço de pão no lixo e diz 
"Princesa, a falta de ar pra alguns pode ser útil 
Pra valorizar o que é simples em vez do que é fútil 
E nessa noite eu tive um sonho e agora tenho certeza 
A natureza 'tá fazendo uma limpeza como você faz 
Levando muita gente boa pra outra dimensão 
Pra ver se os que vão ficar nessa aprendem um pouco mais 
Pra ver se a gente agora escuta a voz que berra 
Na floresta, na geleira e em todos os cantos da Terra 
E enxerga que é capaz até de interromper a guerra 
Pra buscar uma solução em paz quando a engrenagem emperra 
Quem erra empurra os outros pro buraco 
E todos estão no mesmo barco mas não é Arca de Noé 
Só o ser humano afunda com seu ego e até o ouro perde o brilho 
Quando um pai chegando em casa não pode abraçar um filho 
É, o vírus nos roubou os abraços 
Pra gente se lembrar da importância desses laços: 
Amizade, gentileza, perdão e misericórdia 
E pode ser que a gente leve união onde houver discórdia 
Luz onde houver trevas, esperança onde houver desespero 
Que a gente entenda que a riqueza não é o dinheiro 
E que os guerreiros de todos os serviços são essenciais 
E que lembremos disso nos dias normais 

A cura 'tá no coração 
Só procure mais amar do que ser amado 
Onde houver discórdia, leve a união 
T’amo junto e nosso amor nunca vai ser parado 

A cura 'tá no coração 
Só procure mais amar do que ser amado 
Onde houver discórdia, leve a união 
T’amo junto e nosso amor nunca vai ser parado 

Janelas sem grade, sem ansiedade, viver de verdade, não dá pra fingir 

Churrasco na esquina, Capela Sistina, Muralha da China, lugares pra ir 

A vista é tão bela, parece uma tela mais psicodélica que as do Dali 

Derreto os relógios que o tempo é fumaça e a tempestade passa pro sol  
ressurgir



 

 

1. Apesar de soar como um desabafo a música não tem um clima pesado, na 

verdade ela nos traz uma reflexão. Que reflexão é essa? 

 

Veio como um desabafo, uma reflexão sobre a humanidade. Sobre os 

hábitos que a gente tem. Sobre o individualismo, que é um mal de séculos, 

mas parece que vai aumentando. A intolerância, o ódio. Mas a música 

não tem um clima pesado, negativo. Ela questiona tudo isso e acaba 

passando uma mensagem de união e amor... 

 

2. O individualismo tornou-se um mal que vem crescendo há séculos. Retire 

um trecho da música que comprove tal afirmação: 

 

3. "Viver de verdade não dá para fingir". Existe muito esse "fingir" hoje em 

dia? 

 

4. Vivemos em uma sociedade egocêntrica, que às vezes vive uma 

realidade não tão real. Onde nos deparamos com essa felicidade 

individualista e surreal? 

 

5. “Uma briga de ego e de poder traz sofrimento e consequências de um 

caminho que não é bom para ninguém. O principal [a ser feito] seria as 

lideranças se entenderem.” Comprove a afirmação acima com um trecho 

da música: 

 

6. Explique com suas palavras o título da música de Gabriel, O pensador: 

 

7. Que outro título você daria a música "A cura tá no coração" de Gabriel o 

pensador: 

 

8. Como seria o mundo pós pandemia, conforme a música. Retira o trecho 

que fala das possíveis mudanças que poderiam haver 

 

9. Vamos ser pessoas melhores depois da pandemia? Justifica: 

 



1.  “Quando um pai chegando em casa não pode abraçar um filho 

   É, o vírus nos roubou os abraços 

   Pra gente se lembrar da importância desses laços:” 

 

 
A partir do trecho e da imagem acima, faça uma reflexão sobre a 

importância do afeto e de como a situação em que estamos vivendo tem 

impactado as relações familiares: 

_____________________________________________________________________________

__________________ 

ATIVIDADE PARA ENVIAR 

Nome: ____________ 
 

Escreva com as palavras abaixo, versos rimados refletindo sobre o que 

o seu coração deseja para o “Novo Normal” que enfrentaremos: 



Matemática





Língua Inglesa

 

- NUMERAR AS FRASES                                                                                                                                                                                                       

- PASSAR AS FRASES PARA O SIMPLE PAST                                                                                                                                   

- TRADUZIR AS FRASES NO CADERNO 



Ciências

Reprodução 

Seguir as seguintes instruções: 

1º) Fazer a leitura e a compreensão do texto “Reprodução” nas páginas 74 até a 

77 do livro didático; 

2º) Desenhar no teu caderno a ilustração da página 86 com o título “Divisão 

binária em bactérias”; 

3º) Desenhar no teu caderno a ilustração da página 86 com o título “Brotamento 

em Hidra”; 

4º) Desenhar no teu caderno a ilustração da página 86 com o título “Fragmentação 

em estrela-do-mar”; 

5º) Fazer a atividade da página 87 com o título “De olho no tema”; 

6º) Responda as seguintes questões: 

1- Qual é a diferença entre reprodução assexuada e sexuada? 

2- Defina: 

a) Divisão Binária ou Cissiparidade: 

b) Brotamento: 

c) Fragmentação: 

d) Estaquia: 

3- O que são gametas? 

4- Na reprodução humana como são chamados, respectivamente, os gametas 

feminino e masculino? 

5- O que é Variabilidade Genética, e qual sua vantagem nas populações? 

7º) Os registros fotográficos da 13º semana de atividades remotas deverão ser 

encaminhados para o Professor Rafael até o dia 30/06/2020. O envio deverá ser feito para 

o e-mail rafaelporciuncula@gmail.com ou por meio do WhatsApp® do professor 

disponível nos grupos da escola. 

Sugestões de vídeos de apoio didático 

“Reprodução Sexuada e Assexuada – Fecundação Interna e Externa” do canal 

Estudar Mais Biologia com o Prof. Fontinele. Link de acesso ao vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=8_bvTiJO4u4  

 

8º ANO 

Ciências 



História
TRABALHO DE AVALIAÇÃO – INCONFIDÊNCIA MINEIRA E CONJURAÇÃO BAIANA 

 
1 – No ano de 1789, dois acontecimentos importantes marcaram a História mundial e a 
História do Brasil: a Revolução Francesa e a Inconfidência Mineira. Estabelecendo uma relação 
entre estes dois acontecimentos, podemos dizer que tiveram a mesma fonte de inspiração, 
fato que justifica a necessidade de conhecer a nossa história no contexto global. Sobre a 
Inconfidência Mineira, assinale o item correto: 
a) Ela foi inspirada nas camadas mais pobres da colônia, exploradas pela metrópole. 
b) Inspirou-se nos princípios do socialismo utópico de Sant-Simon, bem como nos ideais 
absolutistas defendidos pelos pensadores iluministas. 
c) Ela inspirou-se no pensamento iluminista fortemente difundido pela Europa, que pregava 
ideias de liberdade, igualdade e fraternidade. 
d) Ela aconteceu devido à forte pressão exercida pela metrópole exigindo a emancipação política 
do Brasil. 
e) A vitória dos inconfidentes transformou a região das Minas Gerais numa República, ainda que 
temporariamente. 
 
2 – Quando se analisa a Inconfidência Mineira, é correto afirmar que: 
a) recebeu influências do positivismo, introduzido em Minas Gerais por uma burguesia 
intelectual e alimentada por uma crise econômica. 
b) revelou nuances de rebeldia contra os rigores da política fiscal metropolitana sobre a 
capitania das minas, executada pela Casa de Contratação. 
c) apresentou caráter nativista, ideologicamente alimentado pelos princípios mercantilistas, 
difundidos pela maçonaria. 
d) visava à independência da colônia e pretendia concretizar-se quando da cobrança dos 
impostos atrasados. 
e) apresentou caráter separatista, visava à independência da colônia, mantendo a monarquia e 
a capital no Rio de Janeiro. 
 
3 – Ao mesmo tempo em que se desenvolvia, em Portugal, uma política de reforma do 
absolutismo, surgiram conspirações na colônia. Elas estavam ligadas à novas ideias e a 
acontecimentos ocorridos na Europa e nos Estados Unidos, mas também à realidade local. A 
ideia de uma nação brasileira foi se definindo à medida em que setores da sociedade da 
colônia passaram a ter interesses distintos da metrópole ou a identificar nela a fonte de seus 
problemas. Uma dessas conspirações foi a Inconfidência Mineira. Sobre o grupo que organizou 
esse movimento, é correto dizer: 
a) Era heterogêneo, de origem social variada, com ideias diferentes sobre as transformações 
sociais que o movimento deveria provocar. 
b) Era um pequeno grupo de mineradores, preocupados unicamente em não pagar mais 
impostos à metrópole, pois a extração do ouro tinha diminuído, e a Coroa continuava a cobrar 
o quinto. 
c) Era um grupo homogêneo de intelectuais, inspirados no Iluminismo e no liberalismo da 
Revolução Americana. 
d) Eram todos jovens, filhos da elite colonial, que tinham ido estudar na Europa. 
 
4 – Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana: ideário da Revolução Francesa, que entre 
outras coisas defendia o governo representativo, a liberdade de expressão, a liberdade de 
produção e de comércio, influenciou no Brasil a Inconfidência Mineira e a Inconfidência 
Baiana, porque: 
a) cedia às pressões de intelectuais estrangeiros que queriam divulgar suas obras no Brasil. 
b) servia aos interesses de comerciantes holandeses aqui estabelecidos que desejavam influir 
no governo colonial. 



c) satisfazia aos brasileiros e aos portugueses, que desta forma conseguiram conciliar suas 
diferenças econômicas e políticas. 
d) apesar de expressar as aspirações de uma minoria da sociedade francesa, aqui foi adaptado 
pelos positivistas aos objetivos dos militares. 
e) foi adotado por proprietários, comerciantes, profissionais liberais, padres, pequenos 
lavradores, libertos e escravos como justificativa para sua oposição ao absolutismo e ao sistema 
colonial. 
 
5 – A Conjuração Baiana (1798) caracterizou-se por ser um movimento que: 
a) teve participação popular, com vista à concretização de reivindicações sociais. 
b) atraiu a burguesia conservadora, que não desejava a continuação do pacto colonial. 
c) envolveu, predominantemente, grupos militares influenciados pela Revolução Norte-
Americana. 
d) visava a impedir a crescente influência da maçonaria na política de Portugal em relação ao 
Brasil. 
e) criou condições favoráveis à concretização da “inversão brasileira” (1808-21). 
 
6 – A crise do sistema colonial foi influenciada pelas ideias da Independência dos Estados 
Unidos e da Revolução Francesa. Nesse contexto, houve rebeliões planejadas pelas elites 
proprietárias de terras e pelas camadas populares no Brasil do final do século XVIII. A 
historiografia tradicional e a memória oficial dão ênfase à Inconfidência Mineira, movimento 
abortado, de caráter elitista, que não questionava a desigualdade social no Brasil Colônia. Já 
a história social, corrente historiográfica que enfatiza os movimentos sociais e discute os 
conflitos entre os diferentes projetos dos grupos sociais na formação da sociedade brasileira, 
dá maior ênfase à ________, um movimento que, em 1798, foi planejado por intelectuais, 
padres, soldados, alfaiates, mulatos e negros que pregavam o fim da escravidão, da carestia e 
dos privilégios do sistema colonial, tendo entre seus líderes Agostinho Gomes e Cipriano 
Barata. 
a) Guerra dos Mascates 
b) Rebelião de Felipe dos Santos 
c) Revolta dos Cabanos 
d) Conjuração Baiana 
e) Revolta de Beckman 
 
7 – Os principais movimentos que refletiram a crise do sistema colonial brasileiro tiveram 
vários pontos em comum, mas apenas um deles discutiu a abolição da escravatura e contava 
com a participação das camadas mais pobres. 
Esse enunciado se refere à: 
a) Inconfidência Mineira. 
b) Sabinada. 
c) Confederação do Equador. 
d) Conjuração Baiana. 
e) Cabanagem. 
 



Geografia

AULA DE GEOGRAFIA- 8º ANO    PROFESSORA MAIARA 

 

Êxodo rural 

 

 

Êxodo rural é o termo pelo qual se designa a migração do campo por seus habitantes, 

que, em busca de melhores condições de vida, se transferem de regiões consideradas de 

menos condições de sustentabilidade a outras, podendo ocorrer de áreas rurais para 

centros urbanos. É provocado principalmente por pela modernização da agricultura e 

por grandes períodos de seca em uma determinada região agrícola. 

Movimentos Internos – O Êxodo Rural 

Êxodo Rural – movimento migratório resultante da saída da população das áreas rurais 

para as áreas urbanas. 

Este fenómeno atinge a sua intensidade máxima durante o período de 1960-1973. 

A principal causa/motivação é econômica pois as populações procuram: 

• Melhores condições de vida, 

• Melhores empregos, 

• Melhores salários… 

 

Pesquisar e responder: 

1. Como o êxodo rural contribuiu para a configuração da população brasileira e 

cristalense que temos hoje?  

 



Ensino Religioso

Ensino Religioso – 8º Ano  

Prof.ª Célia 

A ORIGEM DA VIDA  

 

 

A VIDA NA TERRA 

No princípio era o nada 

e do nada se criou 

devagar, devagarinho 

tudo se criou! 

Astros, estrelas se formaram 

e a vida se espalhou 

assim a casa estava pronta 

para a vida acolher 

um planeta muito bonito 

para podermos viver 

como a vida começou? 

quem foi que a criou? 

Isto é um grande mistério 

que a humanidade sempre buscou 

crianças no mundo inteiro 

têm suas indagações 

muitas buscam as respostas 

em suas religiões 

                                                                     ( Diná Raquel Daudt da Costa) 



A origem da vida é tema de teorias científicas e também de afirmações das 

diversas tradições religiosas. Este tema instiga a mente dos cientistas, filósofos, religiosos 

e espiritualistas. Somos seres viventes, portanto, fazemos parte integrante da totalidade 

da vida existente na Terra. Todos nós seres humanos devemos ter consciência e sermos 

responsáveis pela preservação e defesa da vida, porque dela fazemos parte. 

A vida, sem dúvida, é o que existe de mais sagrado no Universo. Trata-se de uma 

temática inesgotável, há muito que pensar, refletir e conhecer sobre este assunto: sua 

origem, defesa, preservação, valorização, sacralidade, continuidade, sentido, finalidade, 

entre outras questões. Viver na Terra é uma grande aventura, um inestimável aprendizado. 

A vida é sem dúvida, a melhor escola, a melhor universidade que nos ensina pela 

experiência. 

 

“O melhor dia da nossa vida é aquele que estamos vivendo, pois só no presente 

temos a possibilidade de consertar erros do passado e a oportunidade de preparar um 

futuro melhor.” (autor desconhecido)  

 

Atividades: 

1-  Faça uma pesquisa entrevistando pessoas (de diferentes religiões,  de 

preferência) sobre a origem da vida. Pergunte no que elas acreditam e como aprenderam 

tal ensinamento.  

■ Não saia de casa para entrevistar! 

■ Use o whatsapp ou telefone, se possível! 

 

2- Preservar a vida é fundamental para a continuidade da humanidade e do meio-

ambiente. O que está sendo feito em sua localidade (bairro, cidade, estado) para a 

preservação da vida? 

 

3- O que você pode fazer para manter ou melhorar as condições de vida no lugar onde 

você reside? 

 



Arte

Aula 8º ano – movimentos artísticos forma 

Existe quem veja a arte apenas como algo divertido ou subversivo, porém seu 

conceito é muito mais amplo. Quem estuda arte aprende questões estéticas, 

expressão criativa, mas, acima de tudo, descobre como observar o mundo com 

um olhar crítico que analisa política, sociedade e as transformações de cada 

época.  

A partir das linguagens, diversas obras são desenvolvidas e elas recebem 

influência, em grande parte, da sociedade da época em que são produzidas. 

Sendo assim, os estilos de pintura, as formas de se expressar, os tipos de 

peças e os questionamentos dentro da arte variam dependendo do período. 

Vamos começar a conhecer ou relembrar alguns movimentos na história da 

arte com o elemento “ forma”. Para nos ajudar vamos utilizar o livro didático a 

partir da página 60, a 66  até  a 67.  Na página 60 vamos começar identificando 

as apresentações das formas bidimensionais e tridimensionais.  Perceba a 

diferença das figuras da página 60 quanto a forma, materiais, técnicas e o que 

elas querem expressar, agora veja a diferença das épocas em que foram 

produzidas, Michelangelo em 1510 e Marcel Duchamp em 1913. São obras 

bem diferentes pois foram realizadas em tempos muito diferentes também.  

Siga lendo o livro agora página 66, vemos o ready-made, arte feita a partir de 

objetos já existentes,  leia o texto e veja a figura “Roda de bicicleta” de Marcel 

Duchamp, que é a mesma obra que vimos anteriormente na página 60. Marcel 

Duchamp participou do movimento Dadaísta, que questionava a arte como era 

reconhecida até este momento. 

Agora leia a página 67 e 68, a assemblagem, na figura mostra uma obra de 

Pablo Picasso, Cabeça de touro, tu percebes a diferença entre ready-made e 

assemblagem? As duas são feitas com objetos prontos, porém no ready-made 

os artistas não pretendiam que suas obras se parecessem com algo existente, 

não era com a aparência que eles estavam preocupados! 

Para exercitar e reafirmar o que aprendemos, vamos fazer um ready-made ou 

uma assemblagem, pode escolher, faça com materiais que tens em casa! Bom 

trabalho  



Ed. Física
Esporte Futsal 

 Objetivo: treinar a habilidade específica de cabeceio. 

Aquecimento: Dez voltas correndo na volta da sua casa. 

Desenvolvimento da Atividade: 1º atividade para treinar o cabeceio de forma divertida, divida 

seus amigos em pegadores e fugitivos. Para que um aluno pegue o outro, ele deverá cabecear 

a bola no colega. Opte por bolas leves para não machucar os amigos (pode ser bolas de 

meia).2º atividade para aperfeiçoar o fundamento cabeceio jogue a bola em uma parede e 

cabeceia ela de volta. 

Volta à calma: alongamento geral 


