
 
Colégio Pedro II - Campus Humaitá II 6º ANO 

Semana 2: 
30/09 

A 
06/10 

PROJETO PEDAGÓGICO DE 
ACOLHIMENTO 

DISCIPLINAS: Educação Musical, Geografia e Educação Física 

 

Resumo das Tarefas da Semana 

 O que fazer? Como enviar? 

1  Educação Musical 

• Ouvir “Todo dia era dia de  
índio”, de  Baby do Brasil- relato 

• Pesquisar reportagens - resumo  
• Trocar conhecimentos com o 

indígena- carta  

por e-mail: 
musicahu2@gmail.com 

2 Geografia: Ouvir o episódio Rio Vida do 
podcast do Colaboreh na rede e fazer as 
tarefas inspiradas nele que estão 
apresentadas a seguir.  

Pelo Moodle. Caso estejam com 
dificuldade em acessá-lo, 
enviar respostas para o e-mail: 
colaboreh@gmail.com. 

3 Educação Física: Criar um quadro anotando o 
tempo gasto com suas atividades no seu dia a 
dia. 

Pelo Moodle ou pelo e-mail: 
professor.cp2.ef.h2@gmail.com 

 

TAREFA 1 

 

      Queridos alunos e alunas: 

      Sou a professora Christina Schwenck de Educação Musical. 

      É com muita alegria  que estou aqui para compartilharmos conhecimentos, que, 
por hora, terão que ser remotamente até que seja possível estarmos juntos com segurança. 

     Através de tarefas combinadas vamos construir conhecimentos. 

Para enviar as respostas ou dúvidas você pode se comunicar comigo pelo e-mail 
musicahu2@gmail.com. 

 

 



 

Para facilitar a identificação do aluno e para minha organização, peço que você formate 
seu e-mail e envie tudo que foi pedido de acordo com as especificações a seguir: 

·         No título (assunto) do e-mail colocar a turma e o nome do aluno. 

·    Enviar anexado ao e-mail um único documento em word contendo as suas tarefas 
desenvolvidas, com seus títulos e  subtítulos. Por favor não responda as questões no 
corpo do e-mail. 

Para iniciar, vamos estudar um pouco sobre a formação da música brasileira, através 
das culturas de três povos: o branco português, o índio e o negro. 

      O português partiu de seu país para descobrir novos “mundos” e se deparou com o 
nosso Brasil, achando que tinha chegado as Índias.  Chegando aqui encontrou um povo que vivia 
feliz em suas terras: o índio. 

Sílvio Romero na Introdução aos “Cantos Populares do Brasil”, publicada na “Revista 
Brasileira”, em 1879 escreveu: 

“O que se pode assegurar é que, no primeiro século da colonização, portugueses, índios 
e negros acharam-se em frente uns dos outros, e diante de uma natureza esplêndida, em luta, 
tendo por armas a flecha e a enxada, e por lenitivo (consolação) as saudades da terra natal. O 
português lutava, vencia e escravizava; o índio defendia-se, era vencido, fugia ou ficava 
cativo, o africano trabalhava, trabalhava... Todos deviam cantar, porque todos tinham 
saudades; o português de seus lares, dalém mar, o índio de suas selvas, que ia perdendo, o 
negro de suas palhoças, que nunca mais havia de ver.”	IN: Apostila 6º ano Campus Humaitá II.		

De lá pra cá  observamos a luta do indígena brasileiro em manter as suas terras, 
sua cultura, seu jeito de viver.  

Para completar seus estudos, você pode ler, se quiser,  na apostila de 6º ano do nosso 
Campus no item denominado “a formação da música brasileira” sobre a  música indígena,  nas 
páginas 25, 26, 27, 28. 

 Para acessar a apostila  de 6º ano utilize o link: 
http://www.cp2.g12.br/blog/humaitaii/2020/09/15/apostilas-de-educacao-musical-2020/ 

 No Brasil existem inúmeras etnias indígenas.  Você pode conhecê-las através do link: 
https://pib.socioambiental.org/pt/P%C3%A1gina_principal 

   Para conhecer sobre os sons indígenas: 
http://www.funai.gov.br/index.php/indios-no-brasil/sons-indigenas 

  

 

 



 

Agora vamos às tarefas? 

 1- Música “Todo dia era dia de índio”, de  Baby do Brasil: 

  1.1- Observe a letra  da música: 

Curumim chama cunhatã que eu vou contar 
Cunhatã chama curumim que eu vou contar 
Curumim, Cunhatã 
Cunhatã, Curumim 
Antes que os homens aqui pisassem nas ricas e férteis 
Terraes Brasilis 
Que eram povoadas e amadas por milhões de índios 
Reais donos felizes da terra do pau Brazil 
Pois todo dia e toda hora era dia de índio 
Mas agora eles tem só um dia 
Um dia dezenove de abril 
Amantes da pureza e da natureza 
Eles são de verdade incapazes 
De maltratarem as fêmeas 
Ou de poluir o rio, o céu e o mar 
Protegendo o equilíbrio ecológico 
Da terra, fauna e flora pois na sua historia 
O índio é exemplo mais puro 
Mais perfeito… 
Fonte: LyricFind 

1.2- Ouça a música: 

https://youtu.be/Kk8KAKh51BQ 

1.2- Relato 

      Faça um pequeno relato de, no máximo, 10 linhas, sobre o que entendeu da canção “Todo 
dia era dia de índio”, de  Baby do Brasil: 

Meio de envio: pelo e-mail musicahu2@gmail.com  

 2- Reportagens: 

      Procure reportagens online sobre os acontecimentos com os nossos indígenas no ano de 
2020. Olha que tem muita coisa para descobrir, pois não há como não “linkar” o indígena com o 
que está acontecendo com a biodiversidade, ou seja, com os animais, as florestas, os rios, as 

terras e o fogo  que arde em todo o nosso país.   Escolha uma destas reportagens e faça 
um resumo de, no máximo, 10 linhas. Ah... não se esqueça de colocar suas sugestões para a 
mudança em prol do indígena. 

Meio de envio: pelo e-mail musicahu2@gmail.com  



 3-Trocando conhecimentos: 

                      Se você fosse escrever uma pequena carta para um indígena, qual seria a etnia que 
escolheria para trocar conhecimentos e fazer perguntas? A etnia é o povo ao qual o indígena 
pertence e tem a ver com o local do Brasil, com hábitos, danças e jeitos de ser que lhes são 
muito peculiares. “Bora” escrever? Aqui estão algumas ideias para que você possa elaborar a 
sua carta de, no máximo, 15 linhas. Use a sua imaginação e curiosidade: fale aspectos sobre 
você, como vive, qual e como é a cidade que mora. Também pode fazer perguntas para ele 
sobre a sua cultura, seu jeito de viver, seus instrumentos musicais, seu canto, sua família. 

Mei             Meio de envio: pelo e-mail musicahu2@gmail.com 

                                                               

ÓTIMO TRABALHO E ESCUTA PARA VOCÊS!!!!!!!!!! 

 

TAREFA 2 

 
 



  

A importância dos rios 

 
 

 
Ao escutarmos “Rio Vida” conhecemos também um pouco sobre a história do rio Doce. Com 
base nas informações que você ouviu, localize, no mapa abaixo, os estados cortados pelo 
rio Doce. Depois, localize o estado em que vivemos.  

	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aqui iremos conversar sobre a potência dos rios como fonte de vida, como 
eles impactam e são impactados pelas sociedades. E, para isso, resolvemos 
falar um pouco sobre a historia do Rio Doce através de um dos episódios 
do podcast do Colaboreh na Rede: Rio Vida. Este episódio foi inspirado 
pelos livros “Menino do Rio Doce”, escrito por Ziraldo e “Um Dia, Um Rio”, 
de Leo Cunha e Andre Neves.  

Se você ainda não ouviu, entra neste link para ouvir o episódio 2 – Rio 
Vida: https://anchor.fm/colaboreh-na-rede/episodes/2--Rio-vida-ei0hd0. 
Esse episódio norteará as nossas primeiras atividades por aqui. 

1 - Nos localizando..... 



 

 

 

 

 

 

Após participar do 
episódio “Rio Vida”, a 

Rosa, da 601 nos 
mandou essa linda 
ilustração de uma 

bacia hidrográfica e 
seus principais 
componentes. 

 

Vamos aproveitar as 
informações dessa 
imagem para tentar 
correlacionar as 

fotografias a seguir, 
todas feitas pelo 

fotógrafo, 
ambientalista e 

jornalista francês 
Yann Arthus-, com as 
legendas corretas?  

 

 
 

Ilustração de Rosa Tibúrcio Caetano, da turma 601, do Campus Humaitá II. 

 

 

 

 

2 – Dinâmica das bacias hidrográficas 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 – Paisagens do rio Doce 

Ao escutarmos o podcast, não podemos ver as paisagens, mas podemos senti-las por 
meio da sonoridade e dos versos. 

 
Feche os olhos e pense nas imagens que vieram à sua cabeça. Ilustre esta paisagem. 
	 Algumas ideias: 

- Faça um desenho e mande uma foto; 
- Construa um painel com imagens que você tenha pesquisado no 
computador ou no celular. Envie o arquivo. Grave um áudio dizendo o 
que você imaginou. 
	

Leitos de rios na bacia hidrográfica do rio 
Amazonas. 

 

Divisores de águas no Pantanal 
Matogrossense. 

 

Meandros na bacia hidrográfica do rio 
Amazonas. 

 

Foz de rio no Parque Nacional dos Lencóis 
Maranhenses  

 

Afluente do rio Uruguai. 

	



 
“e o sol, porém, castiga  
a terra onde o rio corre,  
o rio fica triste  
e seca sua água doce,  
inventando praias de areia branca (...)  
e secando, o rio mostra suas entranhas  
de seixos rolados, de pedras que nascem 
e vão crescendo como cogumelos quando a água 
baixa (...)” 

 

 

Sei que nem sempre vocês poderão realizar todas as atividades, já que estamos vivendo algo 
completamente inédito para todos. Mas espero que, em algum momento, consigamos trocar 
nossas experiências sobre os temas abordados. Não deixem de conferir as atividades quando 
possível no Moodle, pois além destas, preparei um Jogo de Memória e um quiz sobre este 
tema.  Até breve!  

TAREFA 3 

Prof. Afonso Hildebrandt  

1º ENCONTRO DE ACOLHIMENTO 

Oi pessoal, tudo bem? Quanta saudade de vocês, do CPII e da nossa rotina escolar.   

Bem, primeiro deixa eu me apresentar para vocês que estão chegando no Pedrão, eu sou o 
Afonso, um dos professores de Educação Física que vão trabalhar com vocês quando tudo 
voltar ao normal. Espero que tudo esteja bem com vocês e seus familiares, e lembrem-se de 
que o mais importante agora é que todos se cuidem muito bem.  

A equipe de Educação Física escolheu para esse primeiro momento uma atividade onde cada 
aluno vai preencher um quadrinho, de acordo com sua rotina diária atual, para que você possa 
refletir sobre como está dividindo o seu tempo e também para que a gente possa conhecer um 
pouco mais sobre você. 

Sobre o quadro, que aparece dividido pelas 24 horas de um dia, é importante saber que você 
pode preencher da melhor forma que preferir, pode  ser colorindo os espaços (cada um 
representa uma hora do dia), pode ser anotando em uma folha, enfim, do jeito que for mais 
prático  para  você.  Lembrando  que  o importante é colocar o tempo que você utiliza  em cada  

uma das atividades que você realiza ao longo do dia (exemplo: se você dorme oito horas por 
dia você vai colorir oito espaços no quadro com a mesma cor).  

 

Se quiser compartilhar seus resgistros, fala lá no Instagram do 
podcast @colaborehnarede! 

Além do rio Doce, você lembra de algum 
outro local que tem sua paisagem 

alterada com o início e fim do período 
das chuvas? Se preferir, adicione uma ou 

mais imagens para complementar sua 
resposta. 

Imagem do livro “Menino do rio Doce”, de Ziraldo. 
Ilustrações feitas pelo grupo de bordadeiras Matizes 
Dumont sob os desenhos de Demóstenes. 



 

Seria legal que você pudesse repetir o registro de suas atividades por mais uns três dias, 
assim teria como comparar suas anotações para ver como vem sendo sua rotina no dia a dia. 

 

Segue o quadro ilustrativo da atividade. 
 

 
 
 
 
 
 



 
Nós gostaríamos receber de você um comentário ou mesmo uma foto de como ficou o seu 
quadro e também que você nos respondesse a essas perguntas abaixo. 
 

1- Como você e a sua família estão passando nesse momento? 
............................................................................................................................................................................... 
 

2- Você está vindo do Pedrinho ou de outra escola? (se de outra escola diga qual) 
............................................................................................................................................................................... 
 

3- O quê você mais gostava de fazer nas suas aulas de Educação Física? 
............................................................................................................................................................................... 
 

4- Você tem conseguido fazer alguma atividade física? 
............................................................................................................................................................................... 

 

É importante que você ponha seu nome e turma ao nos retornar essas informações. 

OBS: pode ser pelo Moodle ou pelo e-mail: professor.cp2.ef.h2@gmail.com 


