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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

 

 

MARCA COM X A RESPOSTA CERTA E COMPLETE AS FRASES:





Ciências

 Teorias sobre a origem da vida 

Seguir as seguintes instruções: 

1º) Fazer a leitura e a compreensão do texto “Teorias sobre a origem da vida” da 

página 23 e 26 do livro didático; 

2º) Responder as seguintes questões: 

1- Qual é a diferença entre as terias da Abiogênese e da Biogênese? 

2- Quais foram as conclusões do experimento de Redi? 

3- Quais foram as diferenças entre os experimentos de Needham e Spallanzani? 

4- Qual foi a grande importância do experimento de Pasteur? 

5- O que diz a Teoria da Evolução Molecular? 

6- Descreva o experimento de Miller Urey: 

7- O que diz a Teoria da Panspermia Cósmica? 

3º) De forma individual fazer a atividade da página 26 do livro didático com o 

título “De olho no tema”. 

4º) 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 

“John Needhan x Lazarro Spallanzani” do canal Thamiris Mendes. Link de acesso 

ao vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=aWoHsTSUoNg 

“O experimento de Louis Pasteur” do canal Katia Greiffo. Link de acesso ao 

vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=MDi_02y4qbQ 

“A história da teoria da geração espontânea parte 4 experimento de Francesco 

Redi” do canal Naiane Silva. Link de acesso ao vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=F8cAdVnjn8M  

7º ANO 

Ciências 



Geografia

AULA DE GEOGRAFIA – 7º ANO    PROFESSORA MAIARA 

 

Atividade de revisão sobre as características territoriais e populacionais das regiões 

brasileiras. 

 

1. associe corretamente as colunas: 

(   ) Região Nordeste 

(   ) Região Norte 

(   ) Região Centro-oeste 

(   ) Região Sudeste 

(   ) Região Sul 

 

(   ) Apresenta maior número de habitantes. 

(   ) Maior em extensão territorial. 

(   ) Maior número de estados. 

(   ) Fica localizada a capital do nosso país. 

(   ) Menor região do Brasil. 

(   ) Região onde as pessoas migram em busca de oportunidades e melhoria de vida. 

(   ) Região com a maior faixa litorânea, e atrai grande números de turistas.  

(   ) Apresenta a menor densidade demográfica do país. 

(   ) Apresenta melhores indicadores sociais. 

(  ) Devido suas características climáticas apresenta problemas sociais, sendo que  muitas 

pessoas vivem em situação de miséria. 

(   ) Colonizada por alemães e italianos.  

 

 

 Ed. Física
Plano de aula 25/06     Professor Igor Schrank 
Atletismo / Arremesso de peso 
 
Os alunos deverão selecionar uma pedra que possibilite realizar o arremesso de peso. 
Devem usar a técnica de arremesso ensinada na aula de educação física.  
Procedimento da aula: 
1° alongamentos gerais. 10 exercícios de 10 segundos  
2° arremesso de peso. Usando uma pedra selecionada que seja dentro de suas possibilidades, 
arremesse usando a técnica ensinada na aula de educação física. 5 arremessos para cada 
braço. 
3° faça uma medicação da distância do maior arremesso. 
Observação: utilizar uma área segura, longe de pessoas ou qualquer outra coisa que possa ser 
atingida pela pedra. 
 
Peça pra alguém filmar um arremesso e passe para o professor no privado. Também passe a 
medicação do maior arremesso. 



História

A Conquista dos Povos Pré-Colombianos  
A conquista e a colonização do continente americano significou um choque entre dois mundos e fez surgir um “Novo 

Mundo”.  O Império espanhol foi o mais rico e cobiçado dos impérios coloniais na época moderna. Os metais preciosos da 
América invadiram a Europa. Prata e ouro foram transformados em moeda, estimulando o comércio internacional. Mas toda 
essa riqueza teve um preço. Os indígenas sobreviventes das guerras de conquista foram incorporados ao processo de 
colonização. Os europeus impuseram suas leis e sua cultura a eles, milhares de indígenas foram obrigados a trabalhar no interior 
das minas que eram perigosas e muitos morreram. Além disso, a fome, a violência e as doenças trazidas pelos europeus 
causaram a morte de populações inteiras. 

 

A queda dos Impérios 
Astecas: na conquista do Império, Hernán Cortés teve ajuda de uma jovem Asteca chamada 

Malinche. Ela foi escravizada pelos Maias, e acabou sendo oferecida como presente para Cortés. 
Malinche falava a língua asteca e também língua maia, e a partir do contato com os conquistadores, 
ela também aprendeu o espanhol. Como o objetivo de Cortés era conquistar os Astecas, ele aproveitou 

a habilidade de Malinche no entendimento das duas línguas e também no conhecimento dos costumes indígenas para usá-la 
como sua interprete.  
A notícia da chegada de homens vindos do mar em caixas flutuantes logo chegou a capital Tenochtitlán. O mensageiro informou 
ao Imperador Motezuma que os homens tinham o rosto coberto de pelos, soltavam fogo pelos braços, usavam capacetes 
reluzentes e montavam em animais de quatro patas e com casco. Montezuma se assustou, porque até então os Astecas nunca 
tinham visto um navio, homens com barba, nem armas de fogo ou escudos de metal. Incialmente quando os espanhóis chegaram 
a Tenochtitlán, eles foram tratados de forma cordial, pois os Astecas acreditaram que a profecia do retorno do deus Quetzalcoalt 
estava se cumprindo. Porém os espanhóis se aproveitaram da situação e aprisionaram o Imperador Montezuma e o obrigaram 
a contar onde estavam os tesouros dos Astecas. A população Asteca só percebeu que havia sido enganada quando os espanhóis 
durante uma cerimônia religiosa fecharam as portas do templo e massacraram cerca de dois mil Astecas. O Imperador 
Montezuma foi morto durante o conflito.  

Em 1521, Henám Cortés invade a cidade de Tenochtitlán. Os espanhóis fizeram uma aliança com povos indígenas 
(tlaxcaltecas) inimigos dos Astecas e juntamente com as tropas espanholas, realizaram um cerco a Tenochtitlán e envenenaram 

as fontes de água da cidade. O cerco durou 75 dias, milhares de Astecas morreram de fome, doenças 
ou envenenados. Em agosto de 1521. Os espanhóis invadiram a cidade e mataram o sucessor de 
Montezuma II, conquistando assim a civilização Asteca.  

Incas: Alguns anos depois, por volta de 1530, a mesma coisa aconteceu com o Império Inca. Bastou 

a notícia da chegada de homens barbudos que Imperador Atahualpa entrasse em pânico. Os Incas não 
sabiam se eram homens, deuses, se eram amigos ou inimigos. Os Incas temiam que o fim do mundo 
estivesse próximo, como diziam suas lendas. O conquistador do Império Inca foi Francisco Pizarro. 
Ele chegou a América em 1532, acompanhado de cerca de 180 homens vestidos com armaduras de 
metal, trazendo 30 cavalos e muitas armas, como arcabuzes (espécie de espingarda antiga), espadas e 

canhões. Ao chegar, ele tomou conhecimento de que o imperador Atahualpa encontrava-se na cidade de Cajamarca 
acompanhado de cerca de 30 mil soldados Incas.  
Reforçando seu exercito com os povos rivais dos Incas, Pizarro partiu para Cajamarca e convidou Atahualpa para um encontro 
pacífico. Atahualpa seguiu para o local combinado acompanhado de cinco mil homens desarmados. Pizarro e os soldados 
espanhóis atacaram os homens de Atahualpa e prenderam o Imperador.  Para que Atahualpa fosse solto, Pizarro exigiu uma 

enorme quantia de ouro e prata como resgate. O resgate foi entregue aos conquistadores, mas Francisco 
Pizarro não cumpriu sua parte do acordo e mandou executar Atahualpa. Em seguida, tomou Cuzco, 
aniquilando o Império Inca. Em 1535, Pizarro fundou Lima, e instalou a sede do governo Espanhol.  
 

Maias: por volta do século XIII, às cidades Maias começaram a entrar em colapso, acredita-se que a 

crise desta civilização esteja relacionada à ocorrência de uma violenta seca que teria se estendido por  



mais de dois séculos. Quando os espanhóis chegaram à região do atual México em 1517, a civilização maia já se encontrava 
em declínio, mas ainda era muito resistente e tinha uma cultura bélica desenvolvida. As expedições sistemáticas se iniciaram 
cerca de dez anos mais tarde e só tiveram relativo sucesso na virada da década de 1540 para 1550, pois os espanhóis tinham 
voltado seu interesse na conquistar dos Astecas e Incas porque esses povos possuíam mais riqueza, retardando desse modo as 
investidas espanholas no Império Maia.  Ao contrário dos Impérios Inca e Asteca, os Maias não possuíam um único centro 
político que, uma vez derrubado, derrotaria todo o Império. Em vez disso, as forças dos conquistadores tiveram que combater 
as várias cidades independentes uma a uma, muitas das quais mantiveram uma resistência feroz ao domínio espanhol. A 
conquista da Península de Iucatã demorou uns 170 anos e teve o esforço de milhares de soldados espanhóis. Os povoados maias 
ainda existentes foram dominados em 1697. 
 

Motivos da Vitória dos Espanhóis 
A vitória dos espanhóis sobre os Astecas, Incas devido à combinação de alguns fatores:     

►Os europeus utilizaram as rivalidades entre os grupos indígenas para conseguir aliados e assim derrotar os Incas e Astecas.  

►Crença dos Astecas na divindade dos europeus. Essa crença permitiu que os espanhóis fossem recebidos no palácio imperial 
e conseguissem várias informações sobre o funcionamento do Império. 

►Superioridade bélica dos espanhóis. Enquanto os Astecas e Incas lutavam com arco e flecha, lanças, machados, facas e 
escudos de madeira, os espanhóis tinham armaduras, elmos e espadas de metal, armas de fogo (Arcabuzes) e canhões, que além 
de causar enorme destruição, provocaram grande medo e espanto nos indígenas.  

►Outro fator que favoreceu a vitória dos europeus foi o uso de cavalos. Os Astecas não conheciam esse animal e ficavam 
aterrorizados com os ataques dos cavaleiros espanhóis. Quando viram um cavalo pela primeira vez, os nativos não sabiam se o 
cavaleiro e o cavalo eram duas criaturas ou um monstro com duas cabeças.  

 ►As doenças trazidas pelos espanhóis também causaram vários danos à população nativa. Os europeus ao longo dos séculos 
desenvolveram imunidade contra doenças como a varíola e o sarampo, já os indígenas da América nunca haviam tido contato 
com essas doenças e não eram imunes a elas. Com os espanhóis, portanto, também chegaram às epidemias que causaram a 
morte de milhões de indígenas. O resultado da conquista foi trágico para a maioria da população nativa do continente.  
 

Atividade 
1- Porque o Império da Espanha era o mais rico da Idade Moderna?  

2- Hernán Costés teve ajuda de uma nativa na conquista do Império Asteca. Quem era essa nativa e a qual povo ela 
pertencia?  

3- Qual era o nome dos Imperadores dos Impérios Asteca e Inca? 

a) Palenque e Yucatã      b) Guzmã e Tlaxcala     c) Montezuma e Atahualpa   d) Malinche e Tezcatlipoca 

4- Como Cortez conquistou a cidade de Tenochtitlán?  

5- Quando os espanhóis chegaram quem os Astecas pensaram que eles eram?   

6- A história da conquista do Império Maia se deu de forma diferente dos Impérios Asteca e Inda. Comente como foi 

essa conquista. Cite uma causa da vitória dos espanhóis sobre os Astecas e Incas.  

7- Porque o uso do cavalo foi importante na conquista espanhola?  

8- Qual dos conquistadores abaixo dominou o Império Inca? 

a) Hernán Cortés          b) Henrique Salazar            c) Ponce de Leon         d) Francisco Pizarro  



Ensino Religioso

Ensino Religioso – 7º Ano  

Prof.ª Célia 

A ÁGUA COMO SÍMBOLO SAGRADO 

A água é essencial ao mundo inteiro e é ela que mantém a vida. Nas tradições 

religiosas, a água pode ser encontrada em diversos ritos por representar a fonte de vida. 

Ela apresenta também a função de desintegrar, extinguir as formas, “lavar o pecado”, 

purificar e regenerar ao mesmo tempo. Ela é considerada purificadora na maioria das 

religiões, dentre elas o Cristianismo, Judaísmo, Islamismo, Hinduísmo, Xintoísmo e 

Tradições Afro-brasileiras. 

Nas igrejas cristãs encontramos rituais como batizados e bênçãos que utilizam a 

água como símbolo sagrado. O batismo (do verbo grego baptízein: “imergir em água”) é 

o sacramento que simboliza o rito celebrado por João Batista e em obediência apostólica 

à ordem de batizar em nome de Jesus Cristo, indicando a purificação dos pecados pela fé 

cristã e consequente ingresso na comunidade dos fiéis. Em algumas igrejas utiliza-se um 

pouquinho de água para o batismo e em outras, é feita a imersão da pessoa batizada em 

água de rio ou em piscina específica. 

O batismo representa morte, sepultamento e ressurreição. Ao mergulhar na água, 

a pessoa é sepultada como Cristo foi sepultado e, ao sair dela, ressuscita-se como Jesus 

ressuscitou.  

A água também está presente na sabedoria popular, fazendo parte de rituais, 

benzeduras, dentre outros.  

Há orações que são feitas junto a um copo de água e, ao beber dessa água, acredita-

se na melhora ou na cura.  

Para o Hinduísmo o rio Ganges (Índia) é a continuação do céu e também a ponte 

sagrada para o divino. Os hinduístas costumam banhar-se no rio para obter a purificação 

dos pecados do espírito e do corpo e levam a água do Ganges para casa para utilizá-la 

como água benta, para rituais domésticos ou no templo. 

 Os muçulmanos também utilizam a água como meio purificação. Por isso, nas 

mesquitas há áreas especiais, chamadas de áreas de lavagens ou abluções, onde os fiéis 

muitas vezes banham o corpo inteiro ou então lavam os pés, as mãos, a boca, o rosto e os 

antebraços antes de fazer oração ou tocar no Alcorão (livro sagrado). “A água é a fonte 

de toda a vida.” (Alcorão)  



Música Planeta Água (Guilherme Arantes) 

 

Água que nasce na fonte 

Serena do mundo 

E que abre um 

Profundo grotão 

Água que faz inocente 

Riacho e deságua 

Na corrente do ribeirão 

Águas escuras dos rios 

Que levam 

A fertilidade ao sertão 

Águas que banham aldeias 

E matam a sede da população 

Águas que caem das pedras 

No véu das cascatas 

Ronco de trovão 

E depois dormem tranquilas 

No leito dos lagos 

No leito dos lagos 

Água dos igarapés 

Onde Iara, a mãe d'água 

É misteriosa canção 

Água que o sol evapora 

Pro céu vai embora 

Virar nuvens de algodão 

Gotas de água da chuva 

Alegre arco-íris 

Sobre a plantação 

Gotas de água da chuva 

Tão tristes, são lágrimas 

Na inundação 

Águas que movem moinhos 

São as mesmas águas 

Que encharcam o chão 

E sempre voltam humildes 

Pro fundo da terra 

Pro fundo da terra 

Terra! Planeta Água 

Terra! Planeta Água… 

 

Atividades: 

1- Qual a mensagem que a música  transmite?  

2- Pesquise sobre a utilização da água na sua localidade (bairro, cidade, estado) como 

símbolo sagrado e escreva sobre o que você descobriu. 

3- Pesquise sobre o uso da água no Candomblé e na Umbanda e descreva os principais 

rituais que utilizam a água. 



Arte

Aula 7º ano – Elementos visuais 

O Ponto é o elemento mais simples dentro da produção da obra de arte, é a 

menor parte que compõe a obra. O ponto na arte pode ser um pequeno círculo, 

quadrado ou mesmo uma mancha. O ponto é o início, mas também pode ser a 

totalidade da obra, exemplo da técnica do Pontilhismo, que utiliza somente 

pontos para formar toda a obra de arte. 

 

Uma característica do pontilhismo é que, quanto mais próximo da obra de arte 

estamos observando, menos nítida fica a imagem retratada. 

Agora vamos praticar a técnica do Pontilhismo, fazendo um trabalho somente 

com pontos.  

Pense, é só com desenho que podemos criar com pontos? Já respondo que 

não e então vamos trabalhar?  

Imagem: Georges Seurat  / La Parade, 
1889;  
detalhe mostrando  a técnica  do 
pontilhismo. Em vez de pintar os 
contornos e formas com pinceladas e 
áreas de cor, pontilhismo constrói a 
imagem de diferentes pontos coloridos 
de tinta / Domínio público. 
Este é um exemplo de obra de arte 

realizada somente com ponto, nesse 

caso uma pintura onde as pinceladas 

formam pequenas manchas irregulares. 


