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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: 
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Ciências

O Sol e as sombras 

Seguir as seguintes instruções: 

1º) Fazer a leitura e a compreensão do texto “O Sol e as sombras” nas páginas 112 

e 113 do livro didático; 

2º) Realizar a atividade proposta na página 112 com o título “Vamos fazer”. Para 

desenvolver essa atividade é fundamental entender as figuras da página 113 com o título 

“Sombras ao longo do dia”. Repare que igualmente ao trabalho que será desenvolvido, as 

sombras e a posição do sol na página 113 são avaliadas em 03 (três) horários diferentes. 

Seguindo os passos da atividade “Vamos fazer” da página 112 escolha um objeto alto 

(árvore, poste, entre outros) como ponto fixo, e observe esse local nos 03 (três) horários 

determinados (9:00h; 12:00h e 15:00h). Faça um desenho, para cada um dos horários, 

representando as posições do sol e da sombra em relação ao ponto fixo escolhido. Além 

dos desenhos será necessário responder as 03 (três) questões dentro do tópico “Analisar” 

da atividade “Vamos fazer” da página 112. Após finalizar a atividade faça o registro 

fotográfico de toda atividade e encaminhe para o Professor Rafael. 

3º) Fazer a atividade proposta no livro didática da página 113 com o título “De 

olho no tema” (mandar fotos da atividade realizada para o Prof. Rafael); 

4º) Fazer os exercícios da página 114 do 01 (um) até o 07 (sete) (mandar fotos da 

atividade realizada para o Prof. Rafael); 

5º) 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. 

Sugestão de vídeo de apoio didático 

“O gnômon” do Canal Khan Academy Brasil. Link de acesso ao vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=X4MaFYJUYYk  

“Luz – Relógio Solar (17/09/18) ” do Canal do UFPR TV. Link de acesso ao 

vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=J0mczxyliKw 

 

 

6º ANO 

Ciências 



Geografia

AULA DE GEOGRAFIA - 6º ANO     PROFESSORA MAIARA 

 

Revisão de Conteúdos sobre o Tempo atmosférico e o clima 

 

 

TEMPO E CLIMA 

        Tempo e clima são popularmente considerados a mesma coisa, mas na verdade, possuem 

diferenças importantes para a Climatologia. Tempo é definido pelas condições atmosféricas ao longo 

de um curto intervalo de tempo, enquanto o clima descreve como a atmosfera se comporta em um 

período relativamente longo. 

Definições: 

Tempo:  conjunto de condições atmosféricas e fenômenos meteorológicos que afetam a biosfera e a 

superfície terrestre em um dado momento e local. Temperatura, chuva, vento, umidade, nevoeiro, 

nebulosidade, etc., formam o conjunto de parâmetros do tempo. 

Clima: constitui o estado médio e o comportamento estatístico da variabilidade dos parâmetros do 

tempo (temperatura, chuva, vento, etc.) sobre um período, suficientemente, longo de uma localidade. 

O período recomendado é de 30 anos. 

 

 
 

Influência das previsões do tempo 

        As condições do tempo influenciam as várias atividades que fazem parte do cotidiano: nossas 

viagens (terrestres, aéreas e marítimas), aulas ou festas ao ar livre, e também o plantio e a colheita de 

alimentos, entre outras coisas. Só que, nesses momentos, a gente nem lembra que existem técnicos 

altamente especializados, observadores e cientistas que, apoiados pela moderna tecnologia, trabalham 

para pesquisar e prever as condições do tempo que vamos enfrentar, não é mesmo? Legal é que o 

serviço dos meteorologistas muitas vezes salva vidas, no caso da previsão de tempestades, nevascas e 

tornados, por exemplo. 

 

ATIVIDADES 

1 - Sobre a relação entre tempo e clima, é correto dizer que: 

a) O clima é a sucessão de eventos relacionados com o tempo meteorológico. 

b) O tempo é uma consequência única e direta das condições climáticas. 

c) As variações do tempo determinam o clima de uma região. 

d) A diferença entre tempo e clima está na área espacial de abrangência dos fenômenos. 

e) O conceito de “tempo” não existe para a climatologia, que utiliza apenas o termo “clima”. 

 

 



2 - Considere as frases abaixo: 

I. Fará muito calor hoje em São Paulo. Em Goiânia, as temperaturas serão mais amenas. 

II. As temperaturas em todo o mundo estão cada vez maiores e vêm causando preocupações entre os 

cientistas. 

III. Costuma chover muito em Salvador nessa época do ano, é melhor estarmos preparados! 

IV. Li no jornal que essa semana será chuvosa em Belém. 

Com base nas afirmações acima, é possível afirmar que: 

a) Todas fazem referência ao clima 

b) I, II e III fazem referência ao clima e IV faz referência ao tempo. 

c) II e III fazem referência ao clima e I e IV fazem referência ao tempo. 

d) II faz referência ao clima e I, III e IV fazem referência ao tempo. 

e) Todas fazem referência ao tempo. 

 

3 - Considere as afirmações a seguir e assinale-as com C quando elas se referirem ao clima e com T 

quando elas se referirem ao tempo atmosférico. 

1 - (___) Chove muito nessa noite intrépida. 

2 - (___) O sol dessa tarde manifestou-se mais forte do que o dos outros dias. Quanto calor! 

3 - (___) O frio dessa cidade não é o mesmo daquele de 40 anos atrás. 

4 - (___) Conheci uma região recentemente. Lá, a umidade é muito menor durante boa parte do ano. 

5 - (___) O céu está nublado mais uma vez em Curitiba. 

O ordenamento correto das questões acima é: 

a) T, T, C, C, T.  b) T, T, T, C, T.  c) T, T, C, C, C.  d) T, C, C, C, T.  e) T, C, C, T, 

T. 

 

4 - Se o clima é a variação do tempo de um determinado lugar, pode se afirmar à alternativa que indica, 

respectivamente, tempo e clima são: 

a) São Paulo tem inverno chuvoso, embora, nessa estação, haja dias ensolarados. 

b) Manaus é uma cidade úmida e quente, embora hoje esteja ensolarada. 

c) Porto Alegre a noite apresenta tempo chuvoso, com previsões de tormentas fortes para a madrugada. 

d) Pelotas não teve chuvas semana passada toda, embora o inverno, na cidade, seja chuvoso. 

e) Curitiba amanheceu com o céu nublado, com grandes possibilidades de chuvas esparsas. 

 

5 - Assinale a alternativa correta sobre clima e tempo atmosférico: 

a) Nos últimos tempos diminuiu o interesse das pessoas por informações relativas ao tempo 

atmosférico e ao clima. 

b) Tempo e clima são a mesma coisa. 

c) A pressão atmosférica varia de acordo com a temperatura do ar, desta forma quanto maior a 

temperatura do ar, maior será a pressão. 

d) A previsão do tempo ajuda no planejamento de atividade, evitando possíveis transtornos e prejuízos. 

e) O tempo atmosférico pode até mudar, mas não durante um único dia. 

 

6 - Existem diferenças entre clima e tempo. O clima é o conjunto de condições meteorológicas de uma 

região em determinado período. Já o tempo é a combinação passageira dos elementos do clima. Leia 

as descrições climáticas abaixo e assinale “T” para TEMPO e “C” para CLIMA. 

(___) A frente fria se afasta, mas parte de sua instabilidade ainda permanece sobre o centro-leste do 

Paraná. Nuvens carregadas provocam chuva desde cedo nestas regiões. Os demais setores paranaenses 

terão um dia de sol entre muitas nuvens com pancadas de chuva, principalmente à tarde. 

(___) Nublado, alguns períodos de melhoria e chuva a qualquer hora do dia. 



(___) Temperado, com verão ameno, chuvas uniformemente distribuídas, sem estação seca e a 

temperatura média do mês mais quente não chega a 22ºC. Precipitação de 1.100 a 2.000 mm. Geadas 

severas e frequentes, num período médio de ocorrência de dez a 25 dias anualmente. 

(___) Com sol forte e poucas nuvens. O ar seco que predomina no Estado ainda desfavorece a formação 

de áreas de instabilidade. Faz calor à tarde. 

(___) Está inserida na região de clima temperado de categoria subquente, com temperatura média 

oscilando entre 18 e 15ºC no inverno e entre 26 e 24º C no verão. A temperatura média anual é de 

20.4ºC. No inverno, a passagem da frente fria é sucedida por ondas de frio das massas polares, que 

baixam consideravelmente as temperaturas. O mesmo efeito no verão tem ação amenizadora. 

O ordenamento correto das questões acima é: 

a) T, T, C, T, C.  b) C, C, T, C, T.  c) C, T, C, T, C.  d) T, T, T, T, C.  e) C, C, C, 

T, T. 

 

7 - Sobre o Aquecimento Global, é correto dizer que: 

a) É um evento exclusivamente climático. 

b) É uma ocorrência exclusivamente temporal atmosférica. 

c) É um fenômeno climático com efeitos na dinâmica do tempo meteorológico. 

d) É uma dinâmica meteorológica que podem acarretar efeitos climáticos. 

e) Ocorre em uma escala muito ampla para ser chamado de clima ou de tempo. 

 

8 - Assinale a alternativa correta. 

a) O clima pode mudar várias vezes ao dia. 

b) A previsão do tempo é feita pelos meteorologistas, que não precisam usar os dados dos 

equipamentos meteorológicos para prever o tempo. 

c) Para que possamos definir o clima de uma região faz-se necessária a observação constante das 

características das condições atmosféricas dessa região, num longo espaço de tempo, cerca de 30 anos. 

d) O tempo atmosférico é estável, ou seja, nunca muda. 

e) O tempo atmosférico corresponde às condições permanentes da atmosfera. 

 

9 - A atmosfera terrestre é formada por diversos gases importantes para a vida. É na atmosfera que se 

desenvolve o clima e o tempo. Sobre o tempo é correto afirmar que: 

a) É o estado momentâneo da atmosfera. 

b) À medida que a altitude aumenta, a temperatura diminui. 

c) Quando nos afastamos da costa, encontramos amplitudes térmicas menores. 

d) As massas de ar influenciam apenas os climas frios, pois, nos climas quentes, elas não conseguem 

penetrar. 

e) Quanto menor a latitude, menor é a temperatura em função da baixa umidade. 

 

10 - Coloque V nas frases verdadeiras e F nas falsas. 

(___) O clima pode mudar várias vezes ao dia. 

(___) A previsão do tempo é feita pelos meteorologistas. 

(___) Para que possamos definir o clima de uma região faz-se necessária a observação das 

características das condições atmosféricas desse lugar, num longo espaço de tempo. 

O ordenamento correto das questões acima é: 

a) V, F, F.  b) V, V F.  c) F, V, V.  d) F, V, F.  e) F, F, F. 



História

Egito 

País ao norte da África, sua capital é a cidade do Cairo. O clima é árido 
subtropical. Aproximadamente 95% do seu território é coberto por 
deserto (Saara) o idioma oficial é o árabe. A religião adotada pela 
maioria da população é o islamismo (Religião fundada por Maomé). 
 

Formação da civilização egípcia 
As primeiras comunidades sedentárias se formaram nas margens do 
rio Nilo e aproveitaram a fertilidade trazida pelo rio para desenvolver 
a agricultura e a criação de animais. Esses grupos enfrentaram as 
dificuldades impostas pela natureza, como o clima quente e seco e as 
cheias do rio Nilo. Com isso eles tiveram que criar técnicas 
apropriadas para sua sobrevivência e permanência no local, como a construção de canais de 
drenagem e irrigação com os materiais disponíveis na região.  Com o passar do tempo esses 
grupos formaram comunidades agrícolas independentes entre si chamadas de nomos. Os chefes 
dessas comunidades disputavam com frequência o domínio das áreas férteis.  

 
A unificação do Egito 

Para melhor enfrentar essas disputas, os membros das 
comunidades agrícolas foram se unificando acabaram formando 
dois reinos distintos: o Baixo Egito e o Alto Egito. Por volta de 
3100 a.C. um governante do Alto Egito, chamado Menés, unificou 
os dois reinos e tornou-se o primeiro Faraó egípcio. Ele assumiu 
o controle dos nomos, criando assim um Estado unificado.  
Com a unificação, as 
funções que antes 
eram exercidas 
pelos chefes dos 
nomos passaram e 
ser realizadas pelos 
funcionários do 
estado. Entre essas 
funções estavam à 
aplicação das leis, a fiscalização das atividades econômicas como 
agricultura, a criação de animais, comércio e o controle sobre a 

construção de obras hidráulicas: canais de irrigação, diques e poços. 
 

Nilo “dádiva do Egito” 
O rio Nilo é o mais extenso do mundo. Nasce no interior da 

África e desagua no mar Mediterrâneo atravessando vários 

países africanos da atualidade. Suas águas transportam 

húmos, uma substância rica em nutrientes. Durante a época 

das cheias de junho a novembro, o Nilo enche e inunda suas 

margens e fertiliza 

as terras próximas tornando-as muito boas para a 

agricultura. Depois do período das cheias do rio, os 

camponeses (felá) iniciavam a plantação num  



terreno fertilizado pelos sedimentos trazidos pela inundação. O Nilo fornecia aos egípcios, água 
para beber, para irrigar as lavouras, peixes e aves, em suas margens cresciam muitas plantas. 
Mas nem todas as “dádivas” do Nilo eram simpáticas e úteis. Havia os crocodilos e os 
hipopótamos que tornavam o rio perigoso. Além disso, às vezes as cheias inundavam casas 
afogando homens e animais.  

Atividade 
 
1- Nome do mar onde o Rio Nilo deságua?   
2- Quem foi o primeiro 

faraó do 
Egito 
Antigo?  
3- Em 
qual 
continente 

o Egito está localizado? 
4- 95% do território do Egito é coberto por qual deserto?  
5- Marque a coroa que representa o baixo Egito. 
                     (   )                      (   )                               (   )                       (   ) 
 
 
 
 
 
 
 
6- Como era o nome das primeiras comunidades que se formaram às margens 
do rio Nilo? 

a) Domos    b) Nomos    c) Momos    d) Lomos 
 

7- Porque o Rio Nilo era importante para os Egípcios?   
a) Era importante porque no período de seca as pessoas podiam se proteger 

dos jacarés. 
b) O Nilo era Importante porque os egípcios precisavam encher as pirâmides 

de água para ser usada no período de seca. 
c) No período das cheia o Nilo transbordava e os egípcios podiam surfar já 

que foram eles que inventaram o surf.  
d)   O Nilo era importante porque fornecia aos egípcios, água para beber, para 

irrigar as lavouras, peixes e aves, e em suas margens cresciam muitas 
plantas.                                        



Ensino Religioso

Ensino Religioso – 6º Ano  

Prof.ª Célia 

 

Parábola do filho perdido ( Lucas 15. 11-32) 

11 E disse: Um certo homem tinha dois filhos. 12 E o mais moço deles disse ao pai: Pai, 

dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. 13 E, poucos 

dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali 

desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. 14 E, havendo ele gastado tudo, 

houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. 15 E foi e 

chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a 

apascentar porcos. 16 E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos 

comiam, e ninguém lhe dava nada. 17 E, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de 

meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome! 18 Levantar-me-ei, e irei ter 

com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. 19 Já não sou digno de 

ser chamado teu filho; faze-me como um dos teus trabalhadores. 20 E, levantando-se, foi 

para seu pai; e, quando ainda estava longe, viu-o seu pai, e se moveu de íntima 

compaixão, e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço, e o beijou. 21 E o filho lhe disse: Pai, 

pequei contra o céu e perante ti e já não sou digno de ser chamado teu filho. 22 Mas o pai 

disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lho, e ponde-lhe um anel 

na mão e sandálias nos pés, 23 e trazei o bezerro cevado, e matai-o; e comamos e 

alegremo-nos, 24 porque este meu filho estava morto e reviveu; tinha-se perdido e foi 

achado. E começaram a alegrar-se. 

25 E o seu filho mais velho estava no campo; e, quando veio e chegou perto de casa, ouviu 

a música e as danças. 26 E, chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. 27 E 

ele lhe disse: Veio teu irmão; e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e 

salvo. 28 Mas ele se indignou e não queria entrar. E, saindo o pai, instava com ele. 29 Mas, 

respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o 

teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus 

amigos. 30 Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, 

mataste-lhe o bezerro cevado. 31 E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas 

as minhas coisas são tuas. 32 Mas era justo alegrarmo-nos e regozijarmo-nos, porque 

este teu irmão estava morto e reviveu; tinha-se perdido e foi achado. 

 



Atividades: 

1- O que podemos aprender com a parábola? 

 

2- Por que o pai aceitou o filho de volta? 

 

3- Nas nossas relações cotidianas é preciso perdoar quem nos magoa e pedir perdão 

quando erramos. Na sua realidade, quais situações que você já precisou perdoar? Foi fácil 

pra você?  

 

4- Quais outros valores podemos identificar na história? Cite os que você conseguiu 

identificar e escreva sobre um deles. 

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. 



Arte

Aula 6º ano – arte releitura da arte de Sônia Gomes 

Arte e memória. Para essa semana vamos utilizar o livro didático nas páginas 

48, 49, 50, 51 e 52. Abra o livro na página 48, leia o texto abaixo da imagem, 

seremos apresentados à artista Sônia Gomes, ela utiliza tecidos antigos em 

suas obras, oque ela quer representar nas suas obras? Ela quer falar de 

memórias, leia a página 50, 51 e 52, as memórias que vêm com as coisas, por 

exemplo, pegue algum objeto que tenhas ganhado ou um que esteja perto de ti 

e que goste muito, tu te lembras de quando ganhou ou de alguma coisa 

especial que viveu e que tenha relação a esse objeto não é? Ou seja, as coisas 

que guardamos nos lembram de algum momento que gostamos.  

Agora vamos guardar nossas memórias? Vamos fazer um baú de memórias, 

para isso vamos precisar de: 

• Caixa – pode ser de sapato, de papelão, ou do material que quiser, só 

precisa servir para guardarmos algumas recordações; 

• Tecido, papel colorido ou qualquer outro material possa ser utilizado 

para decorar nosso baú de memórias; 

Com o baú pronto é hora de colecionar memórias, vamos aproveitar esse 

período em que estamos em casa, para reunirmos lembranças e aprendizados, 

colocar no Baú de memórias assim, mais tarde quando voltarmos as aulas 

presenciais vamos organizar uma apresentação dos nossos baús para a 

turma!!  

Podemos colocar no baú os objetos que gostamos e que fizeram parte do 

nosso dia a dia ou uma representação deles se forem grandes, como um 

desenho por exemplo. Sentimentos podem ser escritos, pode ter fotografia, 

fitas, pedaços de tecido e qualquer outra coisa que te fez feliz e queiras 

guardar no baú de memórias. 

 


