
 
Colégio Pedro II - Campus Humaitá II 2ª SÉRIE 

Semana 1: 

23/09 

A 

29/09 

PROJETO PEDAGÓGICO DE ACOLHIMENTO 

DISCIPLINAS: Sociologia, Matemática e Língua Portuguesa 

 

Resumo das Tarefas da Semana 

 O que fazer? Como enviar? 

1 Sociologia: atividade interdisciplinar com 

Geografia e História. Envio de áudio e 

imagem. Link: 

https://drive.google.com/file/d/1O0GoYjpYaaIDR81-v-

zsNienL0gCdqMA/view?usp=sharing 

E-mail: 

colaboreh@gmail.com 

2 Matemática: Ler o texto e responder o 

formulário do google. 

Responder formulário: 
https://docs.google.com/forms/d

/e/1FAIpQLSfAjKMKH5NMrCd2

wL95TfuGQLsUenXpn7mb0RAuhs

PAm98PgA/viewform?usp=sf_link 

3 Língua Portuguesa: leitura e interpretação 

de texto com base no material indicado. 

via email: 

cp2h2segundaserie 

@gmail.com 

 

  

https://drive.google.com/file/d/1O0GoYjpYaaIDR81-v-zsNienL0gCdqMA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1O0GoYjpYaaIDR81-v-zsNienL0gCdqMA/view?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAjKMKH5NMrCd2wL95TfuGQLsUenXpn7mb0RAuhsPAm98PgA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAjKMKH5NMrCd2wL95TfuGQLsUenXpn7mb0RAuhsPAm98PgA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAjKMKH5NMrCd2wL95TfuGQLsUenXpn7mb0RAuhsPAm98PgA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAjKMKH5NMrCd2wL95TfuGQLsUenXpn7mb0RAuhsPAm98PgA/viewform?usp=sf_link


TAREFA 1 

 

CONSTRUINDO A CIDADE IDEAL 

 

Oi, pessoal! 

Esta é uma atividade interdisciplinar elaborada pelas professoras Kelly 

(Sociologia), Cris (Geografia) e Renata (História). Aqui vocês encontrarão as 

informações gerais para a realização da proposta. Vamos a elas! 

Nós construímos esta atividade em 3 etapas, que acontecerão nas semanas 

1, 3 e 4, acompanhando o cronograma de postagens das disciplinas. Vejam as 

datas: 

Etapa 1: dia 23/9 (PPA Sociologia) 

Etapa 2: dia 7/10 (PPA Geografia) 

Etapa 3: dia 14/10 (PPA História) 

Vocês conseguem acessar a atividade com as tarefas da Etapa 1 através 

deste link: https://drive.google.com/file/d/1O0GoYjpYaaIDR81-v-zsNienL0gCdqMA/view?usp=sharing 

As tarefas devem ser enviadas para o e-mail colaboreh@gmail.com 

Coloquem no assunto do e-mail o nome da atividade e a etapa (exemplo: 

Construindo a cidade ideal - 1). Não esqueçam do nome completo e turma! 

 

Data de entrega das atividades da Etapa 1: 30/9 

 

Lembrem-se, todos os detalhes da atividade vocês encontrarão no link! 

Esperamos que vocês venham construir coletivamente o sonho da cidade ideal e 

que a Sociologia, a Geografia e a História contribuam para esta construção. 

 

Grande abraço, 

Kelly, Cris e Renata 

  

https://drive.google.com/file/d/1O0GoYjpYaaIDR81-v-zsNienL0gCdqMA/view?usp=sharing


TAREFA 2 

Olá! Como vocês estão? Espero que essa mensagem encontre todos bem. Nós 

estamos transbordando de saudades! Imaginamos que depois de tanto tempo, 

vocês também. 

Saudades do nosso campus, dos amigos, dos papos de corredor, dos inspetores 

mandando vocês de volta pra sala, dos professores pedindo pra guardar o celular, 

da fila do almoço... enfim, cada um guarda consigo um pacote especial de 

lembranças. Provavelmente, enquanto você lia isso, outras memórias surgiram. 

Detalhes que, talvez, passassem desapercebidos e agora te façam reviver 

momentos, cheiros, sensações, sentimentos. Em Matemática, há muitos 

resultados importantes sobre existência e unicidade. Assim como nossos 

pensamentos, o que passa na cabeça de cada um é único e particular. 

E certamente, quando você leu que nesse momento estamos propondo um retorno 

à Matemática, muitas lembranças vieram também. E a gente queria pedir para 

vocês nos contarem um pouquinho sobre como lembram da Matemática. 

Você sabe o que é Analogia? De acordo com o Oxford Languages, Analogia é uma 

relação de semelhança entre coisas ou fatos distintos. Por exemplo, quando uma 

criança fala “fazeu”, ela errou a conjugação por fazer uma analogia a outros 

verbos que ela conhece, como comeu. Lembranças também podem vir por analogias. 

Uma comida pode lembrar um lugar, um cheiro pode fazer você se transportar 

para o abraço de um amigo, e assim por diante. E que analogias você faria com a 

Matemática? Que tal experimentar? 

Com carinho, 

Equipe de Matemática. 

 

Por favor, responda as questões do formulário que está no link a seguir de 

forma livre, não há resposta certa ou errada. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAjKMKH5NMrCd2wL95TfuGQLsUenXpn7mb0RAuhsPAm98PgA

/viewform?usp=sf_link 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAjKMKH5NMrCd2wL95TfuGQLsUenXpn7mb0RAuhsPAm98PgA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAjKMKH5NMrCd2wL95TfuGQLsUenXpn7mb0RAuhsPAm98PgA/viewform?usp=sf_link


TAREFA 3 

"...Uma das coisas que aprendi é que se deve viver apesar de." 

 (Clarice Lispector) 

 

Queridas alunas e queridos alunos! 

É muito bom, ainda que apenas pelas telas, reencontrá-los. Estamos passando 

por um período difícil com uma crise sanitária, econômica e política, que nos tem 

atravessado de tantas formas, em diversas áreas de nossas vidas. Nesse 

momento, possibilitar a criação de espaços de afeto e cuidado, de diálogo e trocas 

é fundamental para que possamos nos fortalecer. Nesta semana, iniciaremos o 

PPA (Projeto pedagógico de acolhimento) cujo objetivo principal é o de ajudar a 

construir uma comunidade de aprendizagem através da qual possamos manter 

nosso vínculo. 

Nessa semana, vamos trabalhar com a leitura e interpretação de trechos 

do romance “Hibisco Roxo”, da autora nigeriana Chimamanda Adichie . 

Esse material tem como base o vídeo e o podcast referentes ao segundo 

episódio do projeto Resenhas de quarentena, "Chimamanda e a potência das 

vozes pretas". 
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 "...Uma das coisas que aprendi é que se deve viver apesar de."       

                                                                                                   (Clarice Lispector) 

 

Queridas alunas e queridos alunos! 

 É muito bom, ainda que apenas pelas telas, reencontrá-los. Estamos passando por um período 

difícil com uma crise sanitária, econômica e política, que nos tem atravessado de tantas formas, em 

diversas áreas de nossas vidas. Nesse momento, possibilitar a criação de espaços de afeto e cuidado, 

de diálogo e trocas é fundamental para que possamos nos fortalecer. Nesta semana, iniciaremos o 

PPA (Projeto pedagógico de acolhimento) cujo objetivo principal é o de ajudar a construir uma 

comunidade de aprendizagem através da qual possamos manter nosso vínculo.  

           Hoje, vamos trabalhar com a leitura e interpretação de trechos do romance “Hibisco Roxo”, 

da autora nigeriana Chimamanda Adichie. 

Esse material tem como base o segundo episódio do projeto Resenhas de quarentena, 

"Chimamanda e a potência das vozes pretas".  

   2ª série - 2020 

Atividades                            

Remotas de    

Português - ppa 

Campus Humaitá II 
 

Comentado [a1]: Chimamanda Ngozi Adichie é uma 
feminista e escritora nigeriana. Ela é reconhecida como uma das 
mais importantes jovens autoras anglófonas de sucesso, 
atraindo uma nova geração de leitores de literatura africana. 
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HIBISCO ROXO – Chimamanda 

Adichie 

 

 

          

        
 
 
 
  

 
 
 
   

 
 

 
 
 

 
 

 

 

Acesse o link a seguir para ouvir o segundo 

episódio do projeto Resenhas de 

quarentena:  Colégio Pedro II 

Transcrevemos abaixo um trecho 

do romance que servirá de base 

para as questões propostas. 

Observe os comentários ao lado do 

texto para auxiliar na sua leitura. 

http://www.cp2.g12.br/blog/humaitaii/2020/06/19/segundo-episodio-do-resenhas-de-quarentena-e-dedicado-a-nigeriana-chimamanda-adyche/


 
Colégio Pedro II – Campus Humaitá II 

Prof. Héllen Dutra, Marta Rodrigues e Nathalia Cardoso 
2ª série do Ensino Médio 

 

 

O trecho abaixo, retirado do romance Hibisco Roxo, remete ao momento em que a personagem Ifeoma 

vai visitar seu irmão, pai da narradora Kambile, e o diálogo a seguir ocorre entre ela e sua cunhada. 

 

 

 

 

"Uma mulher com filhos e sem marido é o quê?  

-Eu. 

Mama balançou a cabeça. 

 

- Lá vem você̂ de novo, Ifeoma. Você sabe o que eu quis dizer. Como uma mulher pode viver assim? 

- perguntou Mama. Seus olhos estavam arregalados, ocupando mais espaço em seu rosto.  

- Nwunye m, às vezes a vida começa quando o casamento acaba.  

- Você e essa conversa de universidade. É isso que diz para suas alunas? - perguntou Mama, sorrindo.  

- Juro que é. Mas elas vêm casando cada vez mais cedo. De que serve um diploma, dizem elas, se não 

é possível arrumar um emprego depois de se formar?  

- Pelo menos alguém vai tomar conta delas quando se casarem.  

- Não sei quem vai tomar conta de quem. Seis meninas da minha turma de primeiro ano estão casadas. 

Os maridos vêm visitá-las de Mercedes e Lexus todo fim de semana, compram estéreos, livros e 

geladeiras para elas e, quando elas se formarem, eles é que vão ser os donos delas e de seus diplomas. 

Não entende?  

Mama balançou a cabeça.  

- Conversa de universidade de novo. Um marido coroa a vida de uma mulher, Ifeoma. É o que elas 

querem. 

- É o que elas pensam que querem. Mas como posso culpá-las? Veja o que esse tirano militar está 

fazendo com nosso país - disse tia Ifeoma, fechando os olhos como as pessoas fazem quando querem 

lembrar de algo desagradável. - Não temos combustível em Nsukka há três meses. Na semana passada 

fiquei a noite toda no posto de gasolina esperando para abastecer. E, no fim, o combustível não 

chegou. Algumas pessoas deixaram os carros no posto, pois não tinham combustível suficiente para 

voltar para casa. Se você visse os mosquitos que me morderam naquela noite! os caroços na minha 

pele pareciam castanhas de caju.  

- Ah! - exclamou Mama, balançando a cabeça em solidariedade. - Mas como estão as coisas em geral 

na universidade?  

- Acabamos de desistir de mais uma greve, embora nenhum professor tenha sido pago nos últimos 

dois meses. Eles dizem que o governo federal não tem dinheiro - contou tia Ifeoma, dando uma risada 

triste. - Ifukwa, as pessoas estão saindo do país. Phillipa foi embora há dois meses. Lembra da minha 

amiga Phillipa?  

- Não faz muitos anos ela veio com você para cá no Natal. Uma escura e gorduchinha?  

Comentado [a2]: Expressão em igbo. O igbo é uma língua 
falada na Nigéria, especialmente na região sudeste, 
anteriormente conhecida como Biafra e em partes da região 
sudeste da Nigéria. 

Comentado [a3]: Universidade da Nigéria. A mãe da 
escritora trabalhou na instituição como secretária pedagógica e 
seu pai atuou como professor de Matemática aplicada. Além de 
aparecer no romance "Hibisco Roxo", Nsukka também é 
cenário do épico "Meio Sol Amarelo", de 2013. 
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QUESTÕES 

 

1- No trecho acima, as falas das personagens ajudam o leitor a construir um panorama do cenário 

político-social da Nigéria na época em que se passa a narrativa. Desenvolva essa afirmativa, 

apontando que palavras ou expressões a autora utiliza para compor essas imagens.  

 

 

 

2-O fragmento retirado de Hibisco Roxo traz o diálogo entre duas personagens que apresentam 

posicionamentos antagônicos sobre o lugar social da mulher. Explique, de forma sintética, em que 

consiste cada um dos pontos de vista em questão.  

 

 

3- Apesar de se manter em silêncio diante da conversa da tia e da mãe, a narradora, em seu comentário 

final, deixa entrever sua reação frente aos discursos em confronto. O que é possível afirmar sobre 

essa reação? Retire um fragmento da passagem que comprove sua resposta.  

 

 

- Isso. Ela agora está dando aulas nos Estados Unidos. Divide uma sala minúscula com outro professor 

adjunto, mas diz que pelo menos lá os professores recebem.  

Tia Ifeoma se calou e esticou a mão para tirar alguma coisa que estava presa na blusa de Mama. Eu 

observava cada movimento dela sem conseguir desviar os olhos. Era por causa da coragem que ela 

transmitia, evidente em seus gestos enquanto falava, na maneira como sorria para mostrar o espaço 

entre os dentes." 

                 

                (ADICHIE, Chimamanda Ngozi. Hibisco Roxo. Trad. Julia Romeu. São Paulo: 

Companhia das Letras, 2011.)  
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Agora, para responder às questões seguintes, acesse o link, clicando na imagem abaixo, e escute o 

podcast "Chimamanda e a potência das vozes pretas": 

 

 

 
 

Na conversa sobre a obra de Chimamanda Adichie, a professora Máxima Gonçalves fala sobre 

a presença, na obra da escritora, de personagens femininas que seriam “mulheres decoloniais”.  

De maneira sintética, podemos dizer que os estudos decoloniais ou descoloniais questionam 

as relações entre ser, saber e poder que atuam diretamente em nossas possibilidades de ser e estar no 

mundo - nossos afetos, nossos desejos, nossas atitudes. Esses estudos nos possibilitam pensar, por 

exemplo, as relações de privilégio que estruturam nossa sociedade, os grupos inviabilizados e, claro, 

possibilidades de resistência.  

Sendo assim, é possível afirmar que as "mulheres decoloniais" são, em alguma medida, 

aquelas que tensionam lugares acostumados e discursos hegemônicos cuja centralidade está na 

subalternização dos corpos e subjetividades que diferem dos modelos instituídos pela branquitude. 

Essas que resistem, que (re)existem, fundando novos mundos e novos modos de ser, comparecem, 

em nossa literatura, nas obras da escritora brasileira Conceição Evaristo. Um exemplo da força e 

potência de seus escritos como possibilidade de experiências estéticas, políticas e éticas, portanto, 

existenciais, é o poema “Eu-mulher”, cujas imagens permitem pensar e sentir diversos lugares do 

feminino e questionar hegemonias discursivas. 

 

 

  

Comentado [a4]: Professora Titular do Colégio Pedro II. 
Possui graduação em Letras, mestrado em Literatura Brasileira e 
doutorado em Literatura Brasileira pela Universidade Federal do 
Rio de Janeiro. Com larga experiência no Ensino Básico das 
redes pública e privada, com foco no ensino de redação, língua 
portuguesa, literatura afro-brasileira. Faz parte do corpo 
docente do Curso de Especialização em Educação das Relações 
Étnico-raciais no Ensino Básico (EREREBÁ) oferecido pela 
Pró-reitoria de Pós-graduação do Colégio Pedro II. 

Comentado [a5]: Conceição Evaristo é poeta, romancista, 
contista e militante do movimento negro. A poeta nasceu em 
1946 numa favela da zona sul de Belo Horizonte, conciliou seus 
estudos com o trabalho de empregada doméstica. Aos 25 anos, 
no início dos anos de 1970, mudou-se para o Rio de Janeiro, 
onde estudou Letras na UFRJ. Estreou na literatura em 1990, 
com obras publicadas na série Cadernos Negros. Sua obra mais 
conhecida é Ponciá Vicêncio, de 2003. 
Conceição Evaristo utiliza o termo “escrevivência” para se 
referir à escrita que nasce do cotidiano, das lembranças, da 
experiência de sua própria vida e do seu povo. 

http://www.cp2.g12.br/blog/humaitaii/2020/06/19/segundo-episodio-do-resenhas-de-quarentena-e-dedicado-a-nigeriana-chimamanda-adyche/
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4- Partindo de sua leitura e das reflexões que vêm sendo tecidas ao longo desses exercícios, retire do 

poema, pelo menos, dois versos que possibilitem estabelecer um diálogo com o conceito de “mulheres 

decoloniais”. Justifique sua resposta.  

 

 

5- Em que aspectos o poema de Conceição Evaristo está em consonância com o trecho retirado do 

romance Hibisco Roxo?  

 

 

6- O poema "Eu-mulher" constrói diversas imagens que contribuem para a representação do universo 

feminino. Nesse sentido, identifique a figura de linguagem nele utilizada, explicitando seu valor 

expressivo.  

 

 

Eu-mulher 

 

Uma gota de leite 

me escorre entre os seios. 

Uma mancha de sangue 

me enfeita entre as pernas 

Meia palavra mordida 

me foge da boca. 

Vagos desejos insinuam esperanças. 

Eu-mulher em rios vermelhos 

inauguro a vida. 

Em baixa voz 

violento os tímpanos do mundo. 

Antevejo. 

Antecipo. 

Antes-vivo 

Antes – agora – o que há de vir. 

Eu fêmea-matriz. 

Eu força-motriz. 

Eu-mulher 

abrigo da semente 

moto-contínuo 

do mundo. 

 

 

(EVARISTO, Conceição. Poemas da recordação e outros movimentos. Rio de Janeiro: Editora 

Malê, 2017) 
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7- Como as palavras compostas dos últimos versos do poema – "fêmea-matriz", "força-motriz" e 

"moto-contínuo" – contribuem para a construção de uma imagem do feminino como centro da 

humanidade? Para desenvolver sua resposta, tome como base, também, os termos "Antevejo", 

"Antecipo" e "Antes-vivo" e explique a relação desse feminino com o tempo. Caso necessário utilize 

um dicionário. 

 

 

 

 

8- Pensando sobre a ideia de “mulheres decoloniais”, compartilhe conosco um exemplo de mulher 

que você considere “decolonial”, justificando sua escolha em, pelo menos, um parágrafo. Pode ser 

uma personagem de conto ou romance ou, ainda, uma mulher que tenha feito parte da história, mesmo 

que inviabilizada. Você pode buscar uma imagem ou mesmo fazer um desenho da mulher que 

escolheu. Abaixo, seguem algumas referências retiradas de trabalhos de alunas/alunos do Ensino 

Médio do curso noturno do Colégio Pedro II para você se inspirar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) 

 

 

     

 

 

 

 

Filha do rei do Congo, Aqualtune foi uma 

princesa-guerreira com grandes habilidades 

estratégicas. A princesa liderou cerca de 10 mil 

guerreiros congoleses durante uma invasão a sua 

nação causada pelos “Wachagas”- alguns 

acreditam que o conflito foi causado por 

portugueses em busca de cativos para a 

escravidão- essa invasão gerou uma grande batalha 

que ficou conhecida como “Batalha de Mbwila”, 

no século XVI. A tribo de Aqualtune foi derrotada, 

e seu pai foi decapitado e teve sua cabeça exibida 

numa igreja, todo o povo e a princesa foram postos 

em navios negreiros e trazidos ao Brasil como 

escravos. A princesa foi desembarcada em Recife 

depois de ter sido “batizada” por um bispo católico 

e marcada com uma flor de ferro quente no seio 

esquerdo, foi vendida como escrava de reprodução 

em Porto Calvo, ocupação onde seria 

sistematicamente estuprada e violentada para gerar 

filhos negros que seriam escravizados - há quem 

diga que ela já estava grávida. 

 

Comentado [a6]: Em diversas culturas de matriz africana, 
mulher, terra e fecundidade estão intrinsecamente ligadas. A 
mulher relaciona-se, pois, misticamente, com a Terra; o dar à 
luz é uma variante, em escala humana, da fertilidade cósmica. A 
sacralidade da mulher é a sacralidade da Terra, a origem de 
tudo: Terra Mater, mãe universal.  Sem o poder feminino que 
tem a mulher, sem o princípio de criação, não brotam plantas, 
os animais não se reproduzem, a humanidade não tem 
continuidade. Logo, o princípio feminino é o princípio da 
criação e preservação do mundo: sem a mulher não existe vida, 
devendo por isso ser reverenciada. Há, inclusive, o culto de 
Gélèdès, em que temos representada a relação de reverência que 
os homens têm com relação às mulheres, já que somente elas 
criam, transformam, modificam as coisas. 
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2) 

    

  

 

3) 

   

Arminda é uma personagem fictícia do conto “Pai 

contra Mãe”, de Machado de Assis. É uma escrava 

fugitiva, grávida, que pertencia a um senhor 

"muito mal", como ela mesma expõe no conto 

quando está implorando a Candido Neves - seu 

captor - para que ele a solte e não a devolva para o 

senhor. A escrava em desespero por sua vida e a de 

seu filho luta com unhas e dentes contra Candido 

Neves, na tentativa de fugir de novo ou tentando 

evitar que seu captor a tome como sua escrava. 

Pouco se diz sobre a personagem, mas tomaremos 

Arminda como um símbolo feminino da sociedade 

escravista do século XIX. Assim como Aqualtune.  

 

Procuram-se estas duas mulheres. Foram vistas 

pela última vez vagando em pensamentos 

feministas. Extremamente perigosas. Se 

encontradas, recomenda-se cautela e atenção. Caso 

contrário, acabarão com seus estereótipos e 

achismos. Grande chance de ser irreversível. Todo 

cuidado é pouco ao se tratar dessas duas fugitivas. 

É urgente devolvê-las ao seu lugar de repressão e 

submissão – retrocesso e obscurantismo. 

 

 

Comentado [a7]: Alunos autores dos trabalhos 1 e 2: Beatriz 
Gambaro, Daniele Íris, Natalia Dias, Natalia Gambeta, Thiago 
Moreno.  

Comentado [a8]: Nesse site, você pode ler o conto “Pai 
contra mãe”, de Machado de Assis, na íntegra. 
 
http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bv00024
5.pdf 

Comentado [a9]: Alunos autores do trabalho 3: Gisella 
Luiza, Juliana Aguiar, Leticia Sousa, Maria Carolina, Rachel 
Sobrinho, Renata Barreto, Rodrigo Aguiar. 
 


