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Resumo das Tarefas da Semana 

  O que fazer?  Como enviar? 

1  Ciências Sociais 

ler textos, ouvir canções e raps, ver vídeos se 

possível e responder às questões 

respostas do corpo 

do email para: 

heyk.estanislau.1@

cp2.edu.br  

 

2 

 

Matemática 

Você fará, primeiramente, no moodle, as 

atividades 1, 2 e 4. 

 

A seguir, você fará a atividade 3, respondendo 

ao seguinte google forms: 

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

SevD3YR6CI5AOF0-vkyFHrUK8kC8eHN45U4

274Uu0N937XLcw/viewform?usp=pp_url&entr

y.1650610443=701 

 

Terminando essas 4 atividades, você fará a 

autoavaliação que também se encontra no 

moodle. 

Caso haja alguma 

dificuldade, entre 

em contato com: 

cardosotina1965@

gmail.com 

 

3  Leia e realize as atividades  mande suas 

respostas com seu 

nome para 

professor.cp2.ef.h2@gm
ail.com 

mailto:heyk.estanislau.1@cp2.edu.br
mailto:heyk.estanislau.1@cp2.edu.br
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevD3YR6CI5AOF0-vkyFHrUK8kC8eHN45U4274Uu0N937XLcw/viewform?usp=pp_url&entry.1650610443=701
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Oi, gente. Aqui é o Heyk, professor de Ciências Sociais dos sétimos anos do 

Campus Humaitá 2. Eu não tenho ideia de como está a vida de vocês. Se alguém 
quiser contar como está a rotina, pode escrever pra mim, conta como vai ser esse 

fim de ano esquisito por aí. A minha vida virou cambalhota várias vezes durante a 

pandemia. Mas sei que meus problemas são frescura perto de algumas coisas que 
acontecem com tanta gente na nossa cidade. No país também.  

Pensando nisso, separei um rap do Emicida, um que ele canta junto com a Drik 
Barbosa. O assunto não é a pandemia, mas passa por ela. “Sementes” é o nome do 

rap e foi lançado em junho deste ano. Seu tema principal é o trabalho infantil. Aqui 

vai a letra todinha. Quem puder, clica no link. O clipe está no Youtube e é bem 
bonito. Tenso também, claro, porque o assunto não é fácil. Mas como todo assunto 

que não é fácil, precisa ser conversado. 
 

Sementes 
Emicida e Drik Barbosa, 2020 

Para ouvir e ver clica aqui: https://cutt.ly/AfdXm6K  

 

Se tem muita pressão 

Não desenvolve a semente 

É a mesma coisa com a gente 

Que é pra ser gentil 

Como flor é pra florir 

Mas sem água, sol e tempo 

Que botão vai se abrir? 

É muito triste, muito cedo 

É muito covarde 

Cortar infâncias pela metade 

Pra ser um adulto, sem tumulto, não existe atalho 

Em resumo 

Crianças não têm trabalho, não, não, não, 

Não ao trabalho infantil 

TAREFA 1 - Ciências Sociais 

https://cutt.ly/AfdXm6K


 
Desde cedo, 9 anos, era um pingo de gente 

Empurrado a fórceps, pro batente 
O bíceps dormente, a mão cheia de calo 

Treme, não aguenta um lápis, no fundão de São Paulo (puts) 

Se a alma rebelde se quer domesticar 
Menina preta perde infância, vira doméstica 

Amontoados ao relento, sem poder se esticar 
Um baobá vira um bonsai, é só assim pra explicar 

Que o nosso povo nas periferia 

Precisa encher suas panela vazia 
Dignidade é dignidade, não se negocia 

Por que essa troca leva infância, devolve apatia 
E é pior na pandemia 

Sobra ferida na alma 

Uma coleção de trauma 
Fora a parte física  

E nóiz já tá na parte crítica 
Pra que o nosso futuro não chore 

A urgência é: precisamos ser melhores, viu? 

 
Se tem muita pressão 

Não desenvolve a semente 
É a mesma coisa com a gente 

Que é pra ser gentil 

Como flor é pra florir 
Mas sem água, sol e tempo 

Que botão vai se abrir? 
É muito triste, muito cedo 

É muito covarde 

Cortar infâncias pela metade 
Pra ser um adulto, sem tumulto, não existe atalho 

Em resumo 
Crianças não têm trabalho não, não 



Crianças não têm trabalho não 
Não ao trabalho infantil 

 
Com 8 ela limpa casa de família, em troca de comida 

Mas só queria brincar de adoleta  

Sua vontade esconde-esconde 
Já que a sociedade pega-pega sua liberdade  

E transforma em tristeza 
Repetiu na escola por falta, ele quer ir mas não pode 

Desigualdade é presente e tira seus direitos 

Sem escolha: trabalha ou rouba pra viver 
Sistema algoz, que o arrancou da escola  

E colocou pra vender bala nos faróis  
Em maioria, jovens pretos de periferia  

Que tem direito a vida plena  

Mas só conhece o que vivencia:  
Insegurança, violência e medo  

Trabalho infantil é um crime e tem cor e endereço  
Prioridade nossa é assegurar que cresçam e floresçam 

Alimentar a potência delas 

A liberdade delas não tem preço 
Merecem o mundo como um jardim e não como uma cela 

 
Se tem muita pressão 

Não desenvolve a semente (não) 

É a mesma coisa com a gente 
Que é pra ser gentil 

Como flor é pra florir 
Mas sem água, sol e tempo 

Que botão vai se abrir? (me diz) 

É muito triste, muito cedo 
É muito covarde (muito) 

Cortar infâncias pela metade (é quente) 
Pra ser um adulto, sem tumulto, não existe atalho 



Em resumo (diz) 
Crianças não têm trabalho, não, não, não 

Crianças não têm trabalho, não 
Apenas não ao trabalho infantil 

 

Oi, de novo, gente. O que acharam da letra do rap? E do ritmo? E do clipe? Viram? 
Pra começar vamos olhar para a comparação que é feita na primeira estrofe. Sabe 

identificar quantas estrofes tem a música? As crianças aqui são comparadas a 
sementes. Para as sementes, os rappers nos dizem que é necessário água, Sol e 

tempo, assim elas se desenvolvem. Agora, quero que abra seu caderno, anote aí, 

ou aqui mesmo:  
 

1. E para as crianças, o que você acha que é necessário para elas se 
desenvolverem? Escreva pelo menos cinco coisas.  

2. Agora uma segunda pergunta: O que você acha que mais falta às crianças?  

 
O primeiro verso fala sobre pressão, com muita pressão fica mais difícil desenvolver 

a semente. Realmente, fazer qualquer coisa sob pressão é muito desgastante.  
 

3. O que seria essa pressão para as crianças? Pense aí um pouco. Conta tudo 

que lembrar. 
 

Uma possibilidade é o trabalho infantil. Como diz o rap, ele corta as infâncias pela 
metade. Sabemos que fazer as coisas pela metade também é muito frustrante, a 

gente fica decepcionado, sem saber como seria se fôssemos até o fim, é um cenário 

de incerteza. Quando o assunto é infância pela metade, aí a coisa fica muito mais 
séria. Se uma criança precisa assumir responsabilidades e tarefas antes da hora, 

criamos um desvio, um obstáculo ao seu desenvolvimento. Esse desenvolvimento, o 
processo de aprendizado da criança para se tornar membro da sua comunidade é 

chamado, pelas Ciências Sociais, de socialização. 
 

4. Olhe que interessante isso aqui: essas organizações é que apoiaram a 

produção desse rap do Emicida e da Drik Barbosa: MPT - Ministério Público 
do Trabalho, OIT - Organização Internacional do Trabalho, TST - Justiça do 



Trabalho, FNPETI - Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho 
Infantil. Você conhece alguma dessas instituições? Mesmo se não conhecer, 

pelas palavras que elas têm nos nomes, já dá pra imaginar com o que é que 
elas trabalham. Pense um pouco nas suas respostas anteriores, na letra do 

rap e escreva um pequeno parágrafo, seis linhas já tá bom, usando as 

seguintes palavras: pobreza, racismo, justiça e trabalho infantil. 
 

5. Agora vamos brincar um pouco de futuro alternativo e de imaginação 

sociológica. Pense no menino com as mãos calejadas e na menina 

trabalhando como doméstica de que o rap fala. Imagine agora que eles 

cresceram. Imaginou? Escreva aqui como você imaginou que é a vida de 
cada um deles, agora que cresceram (três linhas pra cada está ótimo). Agora 

imagina que os pais deles conseguiram trabalhos melhores, ou que eles 
foram acolhidos por alguma instituição que tenta tirar as crianças do trabalho 

infantil. Imaginou? Agora conta, como seria a vida deles depois que eles 

crescessem (mais três linhas para cada caso está ótimo)? Não tem certo nem 
errado aqui. O importante é imaginarium, com tudo que sabem e imaginam 

sobre o que é ser obrigado a trabalhar na infância de um lado e do outro ter o 
direito de curtir a infância  

 
Não é só o Emicida e a Drik Barbosa que pensaram com palavra e ritmo a questão 
do trabalho infantil no Brasil. Ainda na minha infância, quando eu tinha 11 anos, em 

1998, ano em que o Brasil perdeu pra França na copa do mundo e eu estava na 
quinta série, o Arnaldo Antunes e o Paulo Tatit, fizeram essa canção que vem na 

sequência, chamada Criança não trabalha, vocês conhecem? Leiam. Vejam o clipe 

também. Vale a pena. 
 
 

Criança Não Trabalha 
https://www.youtube.com/watch?v=lgDOXkKSobM 

Palavra Cantada 

Arnaldo Antunes / Paulo Tatit. 1998 

 
Lápis, caderno, chiclete, pião 

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


Sol, bicicleta, skate, calção 
Esconderijo, avião, correria, tambor, gritaria, jardim, confusão 

 
Bola, pelúcia, merenda, crayon 

Banho de rio, banho de mar, pula cela, bombom 

Tanque de areia, gnomo, sereia, pirata, baleia, manteiga no pão 
 

Giz, merthiolate, band-aid, sabão 
Tênis, cadarço, almofada, colchão 

Quebra-cabeça, boneca, peteca, botão, pega-pega, papel, papelão 

 
Criança não trabalha, criança dá trabalho 

Criança não trabalha 
 

Lápis, caderno, chiclete, pião 

Sol, bicicleta, skate, calção 
Esconderijo, avião, correria, tambor, gritaria, jardim, confusão 

 
Bola, pelúcia, merenda, crayon 

Banho de rio, banho de mar, pula cela, bombom 

Tanque de areia, gnomo, sereia, pirata, baleia, manteiga no pão 
 

Criança não trabalha, criança dá trabalho 
Criança não trabalha 

 

Giz, merthiolate, band-aid, sabão 
Tênis, cadarço, almofada, colchão 

Quebra-cabeça, boneca, peteca, botão, pega-pega, papel, papelão 
 

Criança não trabalha, criança dá trabalho 

Criança não trabalha 
 

1, 2 feijão com arroz 
3, 4 feijão no prato 



5, 6 tudo outra vez 
 

Lápis, caderno, chiclete, pião 
Sol, bicicleta, skate, calção 

Esconderijo, avião, correria, tambor, gritaria, jardim, confusão 

 
Bola, pelúcia, merenda, crayon 

Banho de rio, banho de mar, pula cela, bombom 
Tanque de areia, gnomo, sereia, pirata, baleia, manteiga no pão 

 

Criança não trabalha, criança dá trabalho 
Criança não trabalha, criança dá trabalho 

Criança não trabalha, criança dá trabalho 
Criança não trabalha, criança dá trabalho 

 

Que acharam? Veem diferença entre os dois estilos de música? E entre os dois 
tipos de discurso, que diferenças vocês veem? Acredito até que Arnaldo Antunes e 

Emicida tinham mais ou menos a mesma idade quando compuseram essas obras. 
Mas as vidas deles foram muito diferentes uma da outra. Classe social, local de 

moradia, cor de pele, época em que foram criados, acesso a serviços básicos de 

educação, lazer, saúde, transporte, tudo isso muda nas histórias desses dois 
artistas.  

 
6. Agora, falando em trabalho, olhe para todos esses itens que a canção 

Criança não trabalha enumera e traz. Olhou? Ligue sua imaginação de novo. 

ligou? Legal. Agora imagine o que sai dessa lista se da casa da criança só 
tiver uma pessoa empregada, em um emprego que exige baixa escolaridade. 

E enumere pra gente: de todas as coisas que fazem parte da infância que 
aparecem da música, quantas ficam se a família for de baixa renda? 

Sabemos que não é simplesmente o dinheiro que afasta ou traz todas essas 

coisas. Mas imagine. Imaginar sempre enriquece a conversa. 
 

Depois de pensar sobre isso tudo, manda pra mim por email: 
heyk.estanislau.1@cp2.edu.br  

mailto:heyk.estanislau.1@cp2.edu.br


 
Um abração, gente. Aqui, estou torcendo pela vacina segura, eficaz e rápida pra 

podermos voltar pra sala de aula, porque é muito mais legal... 
  



 

 

Você fará, primeiramente, no moodle, as atividades 1, 2 e 4. 

 

A seguir, você fará a atividade 3, respondendo ao seguinte google 

forms: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevD3YR6CI5AOF0-v

kyFHrUK8kC8eHN45U4274Uu0N937XLcw/viewform?usp=pp_url&en

try.1650610443=701 

 

Terminando essas 4 atividades, você fará a autoavaliação que 

também se encontra no moodle.  

TAREFA 2 - Matemática 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevD3YR6CI5AOF0-vkyFHrUK8kC8eHN45U4274Uu0N937XLcw/viewform?usp=pp_url&entry.1650610443=701
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevD3YR6CI5AOF0-vkyFHrUK8kC8eHN45U4274Uu0N937XLcw/viewform?usp=pp_url&entry.1650610443=701
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevD3YR6CI5AOF0-vkyFHrUK8kC8eHN45U4274Uu0N937XLcw/viewform?usp=pp_url&entry.1650610443=701


 

TAREFA 3 - Educação Física 
  
  

  

 

 

 

 

 

 

 

Olá pessoal!!!  

 

 

 

 

https://br.freepik.com/vetores-premium/ 

alunos-do-desenho-animado-das-criancas_1787879htm 

  

 

A equipe de Educação Física do Humaitá 2 

gostaria de agradecer a todos os alunos que 

estão respondendo aos nossos contatos. 

 

 

Observamos pelas respostas que alguns alunos têm conseguido praticar algumas 

atividades físicas e isso é muito legal e fundamental para a saúde de vocês em todos os 

sentidos. 

No nosso último contato também sugerimos aos que não tem conseguido se exercitar, que 

tentassem diminuir um pouco o tempo destinado à internet e aos celulares para tentar fazer 

alguma atividade onde pudessem se movimentar mais. 

Gostaríamos de saber se o pessoal que vinha se exercitando menos conseguiu atender à 

nossa sugestão, buscando um equilíbrio melhor na distribuição do seu tempo, para 

conseguir se exercitar um pouco mais.  

https://br.freepik.com/vetores-premium/


 

 

 No último PPA alguns de vocês 

relataram sobre a dificuldade de 

identificar mais jogos e/ou 

brincadeiras, pois não 

conseguiram acessar a figura 

com clareza. Resolvemos enviar 

o link, para que todos possam ter 

a oportunidade de visualizá-la 

com mais nitidez: 

https://i1.wp.com/virusdaarte.net/wp-content/uploads/2015/11/join.jpg 

 

 

 

 

  

 Também verificamos através das respostas de 

vocês aos nossos contatos que a maioria está 

ficando mais tempo com a família.  

 

Alguns de vocês relataram que executam 

algumas atividades com os pais, outros brincam 

com os irmãos. Ficamos curiosos e pensamos: 

quem será que está sugerindo as 

brincadeiras/atividades? Será que estão 

aprendendo algumas brincadeiras antigas?  

  

 

 

 

  

https://plenarinho.leg.br/wp-content/uploads/2018/07/turma-brincando.jpg 



Lembram que no último PPA comentamos que as brincadeiras e jogos são passadas de 

geração em geração. Então, relembrar e passar adiante as brincadeiras tradicionais ajuda a 

preservar a cultura, além de ampliar a convivência social e construir conhecimento. 

Tivemos então a ideia de propor a vocês conhecer um pouco mais sobre os jogos e/ou 

brincadeiras que os seus pais ou avós jogavam/brincavam quando eram crianças. Para isso 

sugerimos a realização de uma pesquisa sobre como ou de que eles brincavam. 

 

 

 

Seguem as nossas propostas de atividades:  

 

1 - Faça uma entrevista com seus pais ou avós, seguindo o roteiro abaixo. Se vocês 

quiserem podem se aventurar e acrescentar outros itens à sua entrevista. Quem sabe seus 

responsáveis têm curiosidades sobre o nosso tema. Eles podem agregar novas ideias. 

 

Familiar entrevistado: 

É um jogo ou brincadeira? 

Qual é o nome do jogo ou brincadeira: 

Como se joga ou brinca? 

Com quem se joga ou brinca? 

Onde se joga ou brinca? 

Qual é o material necessário para se jogar ou brincar? 

O que pode ser feito neste jogo ou nesta brincadeira? 

O que não pode ser feito neste jogo ou nesta brincadeira? 

Se tiver vencedor, quem vence o jogo ou brincadeira? 

(Se quiser acrescentar algum item) 

(Se quiser acrescentar algum item) 



 

 

Quando voltarmos às aulas presenciais, poderemos experimentar essas brincadeiras. 

Enquanto isso não acontece, vocês podem tentar brincar com os seus familiares. 

 

2 – Construa um jogo de tabuleiro que você já tenha jogado. Caso não lembre, pesquise na 

internet e construa o jogo escolhido por você. Seja bem criativo e use materiais que tenha 

em casa. Quando acabar de aprontá-lo, convide os seus familiares e divirtam-se ou se o 

jogo der para jogar sozinho, aproveite o seu tempo. Se estiver completamente sem ideia, 

têm algumas sugestões no seguinte link:  

https://www.greenme.com.br/consumir/reutilizacao-e-reciclagem/6450-jogos-de-tabuleiro-10

-ideias-como-fazer/ Confira! 

Seria bem legal se você registrasse essa experiência. Nós gostaríamos de saber como foi a 

realização desta atividade. Descreva aqui.  

 

 

 

 

 

 

 

 

É importante que você coloque seu nome e turma ao nos retornar essas informações pelo 

e-mail: professor.cp2.ef.h2@gmail.com 

 

SAUDOSOS ABRAÇOS 

 

 


