
Queridas e queridos  estudantes,

Primeiramente, esperamos que estejam todas e todos bem, que estejam se cuidando e mantendo as

esperanças no amanhã. Estamos vivenciando, pela primeira vez em nossas vidas, uma situação ímpar

e inusitada, algo tão novo e impactante para nós, que provavelmente será a única e mais dramatizante

experiência, verdadeiramente universal e simultânea, que vivenciaremos juntos. Esperamos que

possamos aprender, com sapiência e humildade, a recolher, de todo este infortúnio, uma semente

valiosa para o nosso crescimento coletivo. Afinal, a vida é feita também de tempestades e, quando

vem o estio, é possível usufruir-se da calmaria, que é o que nos permite a reflexão e, com ela, a nossa

abertura para o amor- o nosso bem supremo, aquele que não podemos deixar de semeá-lo.

Sobre as atividades a seguir, decidimos por um modelo interdisciplinar de abordagem. Vocês

poderão observar que os conhecimentos disciplinares oferecem contribuições específicas, mas que,

assim como na vida, também se entrelaçam e dependem uns dos outros para que possamos

aproveitar melhor o que aprendemos. Tentando aproveitar desse universo digital e virtual a que fomos

inevitavelmente enviados desde o início da pandemia, pensamos em uma atividade que explore uma

interatividade maior entre o texto e as múltiplas linguagens que nos envolvem. Estamos à disposição

para esclarecer as dúvidas que surgirem nesse caminho novo que estamos propondo.

Bora começar, então?!

projetonosdacidade@gmail.com

Resumo das Tarefas da Semana 2

http://gmail.com/


Sim, o que começou essa atividade é mesmo uma imagem, não um gif,
e foi criada por Akiyoshi Kitaoka,

professor da Ritsumeikan University (Kyoto, Japão).

Esse carinha aqui embaixo

VOCÊ JÁ SE SURPREENDEU COM
ALGUMA IMAGEM DESSE TIPO?

https://designculture.com.br/kitaokaHá outras bem legais aqui:

https://designculture.com.br/kitaoka


Se quiser se surpreender
mais uma vez, dê uma olhada

nisso:
https://www.tecmund
o.com.br/curiosidade
/18449-ilusao-de-

optica-pisque-e-veja-
a-verdade.htm

E agora? 

O que faço para não cair

nessas armadilhas?!

Pois é!

Nem tudo é o que parece.

Parece que a nossa própria

visão (ou seria a

interpretação que nosso

cérebro faz?) não é uma

fonte de informação muito

confiável.

https://www.tecmundo.com.br/curiosidade/18449-ilusao-de-optica-pisque-e-veja-a-verdade.htm


Precisamos convidar a nossa

percepção (interpretação que

o nosso cérebro faz a partir do

que os sentidos captam) a se

juntar com outras formas de

observar a vida, se quisermos

compreendê-la de uma

maneira menos superficial. 

Esses tão amados e odiados serezinhos da

criação humana podem te ajudar a olhar os

acontecimentos da vida de uma forma mais

precisa. Vamos comparar a sua percepção

sobre um assunto com os dados de uma

pesquisa! 

Raciocínio LógicoRaciocínio LógicoRaciocínio Lógico

Pesquisa científicaPesquisa científicaPesquisa científica   

LinguagemLinguagemLinguagem

Vamos exercitar a nossa percepção?!

As próximas atividades vão ajudar nessa tarefa.

Os númerosOs númerosOs números   

Atividade 1

 Fale qual é a sua percepção sobre as perguntas abaixo:

a) Qual a quantidade de estudantes entre 15 e 17 anos que não frequentaram um escola
em 2018?

b) Qual a porcentagem da população brasileira entre 15 e 17 anos não frequentou uma
escola em 2018?

 Sua percepção está próxima desses dados? Os dados apresentados se aproximam do que
você pensou a respeito?. Escreva ou grave um áudio com os seus comentários.

c) Veja o que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) tem a nos dizer
sobre isso:



PNE, SIS e IBGE, que aparecem no texto, são exemplos de siglas.

a) Por que elas apareceram entre parênteses no trecho?

b) Qual a utilidade das siglas para o desenvolvimento do texto?

c) Se você tivesse que continuar o trecho lido, ao citar as informações que aparecem
antes dos parênteses, utilizaria o termo completo ou apenas as siglas? Por que você
faria dessa forma?

Atividade 2

Você teve algum sentimento ou pensamento enquanto leu essas informações?
Fale um pouco sobre ele pra gente. 

Atividade 4

Atividade 3

a) As Ciências Sociais, como todo conhecimento científico, depende de dados e
investigação para compreender determinado fenômeno. Você saberia dizer por que
os dados estatísticos, como vimos acima, são tão importantes para o cientista social
compreender a sociedade em que vivemos? 

b) Imagine que você é um cientista social. Quais razões você levantaria para explicar
o fato de que muitos jovens abandonam a escola?

Agora, vamos perceber essas informações
de outra maneira, através do estímulo
visual. Observe esse gráfico de setor:

Leia o quadro abaixo e indique sua preferência:

Atividade 5

a)

b)

c)

d)



 Projeto "Nós da Cidade"

Vocês viram o vídeo do Projeto “Nós da cidade”? Perceberam os
dois sentidos da palavra “nós” o projeto transmite?!

 
Queremos pensar junto com vocês  como a cidade é produção
humana coletiva: ela expressa  diferentes desejos, projetos, vivências
("nós" - coletivo). Por outro lado, a construção das cidades também
está em disputa: se queremos cidades que acolham a diferença e a
diversidade de ritmos, de estilos de vida ou cidades
“partidas”/divididas e desiguais. Os conflitos e as desigualdades
são o(s) “nó(s)” que vamos procurar desatar para começarmos a
planejar a cidade que desejamos viver!

Atividade 7 - Quadrinho

O quadrinho ao lado é do
argentino Ricardo Liniers.
Ele é um bom início para
começarmos a refletir
junto com as Ciências
Sociais.

 

Para você, qual foi a
diferença entre acessar
esses dados pelo gráfico
de setor e pelo de
barras?

Atividade 8 - Canção Ruas da Cidade

Vamos observar, agora, a percepção de
outros em relação à cidade e suas ruas?
Mais precisamente a percepção de um
grande artista brasileiro: Milton Nascimento.
Você o conhece?  

Vamos apresentar para você esses mesmos dados, mas através de um gráfico de
barras:

Percentual da população brasileira entre 15 e 17 anos
de acordo com a frequência escolar

Atividade 6  

a) Pesquise sobre ele e registre algumas linhas aqui nessa atividade.

O que este quadrinho diz para você sobre as relações sociais na cidade? E como
você se sente na cidade?!  O isolamento social devido ao novo coronavírus fez com
que você percebesse ou sentisse a cidade de forma diferente?



Ruas da Cidade (Milton Nascimento)

Guiacurus Caetés Goitacazes

Tupinambás Aimorés

Todos no chão

Guajajaras Tamoios Tapuias

Todos Timbiras Tupis

Todos no chão

A parede das ruas

Não devolveu

Os abismos que se rolou

Horizonte perdido no meio da selva

Cresceu o arraial

Passa bonde passa boiada

Passa trator, avião

Ruas e reis

Guajajaras Tamoios Tapuias

Tupinambás Aimorés

Todos no chão

A cidade plantou no coração

Tantos nomes de quem morreu

Horizonte perdido no meio da selva

Cresceu o arraial

c) A música cita a denominação das ruas como uma homenagem. No entanto, essa
reverência veio depois de uma destruição. Explique como isso se deu na canção do
Milton Nascimento.  

Atividade 9- Circuito de sensações da cidade

A proposta é construirmos a Etapa 1 do
“Circuito de sensações” da cidade (as
demais etapas você construirá nas próximas
semanas). Criar um circuito afetivo exige um
outro olhar para a cidade, uma outra
percepção! Ao invés de enxergarmos
apenas ruas, prédios, vamos atentar para o
aspecto do sensível e do afeto: como
sentimos a cidade? Quais são os espaços,
locais importantes em nosso dia a dia e nos
quais costumávamos circular antes do
isolamento social? Quais espaços e
grupos/pessoas estamos com saudade? 

https://www.youtube.com/watch?v=kX1mZBvKgfU

Este é primeiro passo para despertarmos para as relações que estabelecemos na
cidade e começarmos a refletir quais aspectos gostaríamos de mudar e quais
desejamos multiplicar! 

Na atividade de História vocês começaram a observar seu bairro e hoje vimos como
há diferentes formas de perceber a realidade. Nesta atividade 8, vamos  com as
Ciências Sociais explorar o "Nós - coletivo" da cidade! 

b) Qual a informação principal que une os nomes das ruas citadas na canção?

d) No trecho “Guajajaras Tamoios Tapuias / Tupinambás Aimorés / Todos no chão”, o
verso sublinhado utiliza de uma linguagem suave para descrever a situação dos
homenageados das ruas. Explique o que, de fato, aconteceu com essas pessoas. 

https://www.youtube.com/watch?v=kX1mZBvKgfU


Faça uma lista de quais os locais que você
frequentava antes do isolamento social que
são mais importantes para você.

Não se preocupe em desenhar todas as ruas! As distâncias reais não são tão importantes
para esta atividade. 

E já sei o que vocês vão falar ... "-Professora, mas eu não sei desenhar...”

Então você pode fazer colagem de imagens de revistas, pode fazer no computador
(e app como o canvas), fazer maquete, descrevê-lo através de um áudio, etc.

Enfim, sejam livres para criar!

Faça legendas para seu circuito: escolha
um símbolo  (coração? Estrelas?) para
identificar os espaços que você mais gosta
e também para aqueles que você não
gosta tanto assim; indique os
locais/pessoas que mais sente saudades
neste momento de isolamento social. 

Alguns exemplos:

Locais de encontros com amigos e familiares; Espaços de lazer e/ou culturais

Em uma folha,  desenhe os espaços
escolhidos como se estivesse fazendo o seu
mapa da cidade!

Passo a passo para elaborar se
u

 "Circuito de sensações"

Espaços gastronômicos - de alimentação Espaços de estudo

Não esqueça: sua casa!

#Fica a dica



Agora você trabalhará a sua percepção sobre um outro tema relevante em nossa
sociedade: a representatividade das mulheres. É muito comum observarmos nomes
de ruas que citam pessoas (um dos critérios é que ela não esteja viva. Ah, e quem
define os nomes é a Câmara de Vereadores). Esta é uma forma de homenagem ou
de reconhecimento público.
 

Lembra daquela listinha de locais que você criou na atividade anterior? Procure
saber o nome das ruas em que eles estão localizados e selecione 10 ruas que citam
nomes de pessoas (caso seja preciso, inclua outras ruas de seu bairro com nomes de
pessoas). Agora, categorize esses nomes em feminino e masculino. 

a) Quantas ruas com nomes de mulheres você encontrou? E de homens?

Esse é o momento de você transformar uma
informação numérica para uma linguagem visual. 
 Você vai construir um gráfico de setores, igual a

aquele da atividade 5. 

Calma que é tranquilo! Tem um site muito legal e
gratuito que dá para fazer isso e muito mais, o

Canvas.

Com o passo a passo aqui vai ficar fácil, fácil.
Depois, é só enviar para a gente.

b) Seu objetivo agora é transformar esses dados para a forma percentual. Por
exemplo, suponha que dois nomes dos dez sejam femininos (2/10, dois dez avos ou
dois de dez). Divida 2 por 10 e multiplique por 100:

 Agora é a sua vez. Transforme seus dados para a forma percentual e diga para a
gente qual é a porcentagem de ruas com nome de pessoas do gênero feminino.

Atividade 10  

2      10 = 0,2
0,2     100 = 20

Logo, 20% dos nomes
são femininos.

Atividade 11 - Construindo um gráfico 

Se puder, prefira
um computador para
a próxima atividade



Clique em
"Sei qual o gráfico preciso"

22

Clique em
"Gráfico de pizza"
(= gráfico de setor)

 Clique em
"Criar meu gráfico agora"

Escolha o seu template

Passo a passo para elaborar se
u

gráfico

Acesse https://www.canva.com/pt_br/graficos

https://www.youtube.com/watch?v=kX1mZBvKgfU


Clique no gráfico e preencha
as informações com os dados
que você calculou na
atividade 10:

feminino ---  %

masculino --- % 

 Edite o título e
cores do seu gráfico! 

Masculino

Escolha o seu modelo de gráfico



Um grande abraço de

Clarissa Santos (Ciências Sociais)

Fellipe Coelho (Matemática)

Wagner Trindade (Português)
 

Conte para a gente como foi essa sua experiência, tanto
sobre a temática quanto a realização das atividades nesse

novo formato para todos nós!

Ah, e se quiser falar algo mais, manda ver!

Você acabou de passar por uma experiência na
qual a Matemática, as Ciências Sociais e a Língua Portuguesa lhe
ajudaram a interpretar e perceber alguns aspectos da realidade de

uma forma mais atenta e precisa!

Fiquem bem!

Até breve!

Atividade 12  


