
 
 

 

 Colégio Pedro II - Campus Humaitá II 6º ANO 

Semana 5: 

21/10 a 
27/10 PROJETO PEDAGÓGICO DE 

ACOLHIMENTO 
DISCIPLINAS: Artes Visuais, Educação Musical e Inglês 
 
 

Resumo das Tarefas da Semana 
 O que fazer? Como enviar? 
1 Artes Visuais – Vida em detalhes Moodle 
2 Educação Musical 

1. Conto indígena 
2. Carta do indígena 

por email 
maria.brito.1@cp2.edu.br 
(fiquem atentos, pois o email 
agora é este) 

3 Inglês: Greetings and polite expressions 
Assista ao breve vídeo sobre cumprimentos e 
apresentações em inglês para poder responder as 
perguntas. Clique na imagem para começar! 
 
 
Instructions    
Para realizarmos as atividades é necessário 
entendermos as instruções dos enunciados. 
Você aceita o “Desafio dos Enunciados”? 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TAREFA 1 - Artes Visuais 
 

Olá, turma! 

Estamos começando novas formas de experimentação visual e artística. Preparamos uma proposta para 

vocês e deixamos algumas instruções para que você possa criar sua imagem. 

 

PROPOSTA VISUAL 2: Vida em detalhes 

 

“Para mim, a câmera é um bloco de desenho, 

um instrumento de intuição e espontaneidade” 

Henri Cartier-Bresson, artista 

 

Observe o espaço ao seu redor. 

Em seguida, escolha um cômodo, um móvel ou um objeto. Não tenha pressa. 

Após fazer sua escolha, veja atentamente cada detalhe do que você escolheu: as cores, as formas, as 

linhas, as sombras... 

Nossa proposta é que você desenhe, pinte ou fotografe apenas um detalhe. 

Você verá que a imagem não será uma representação fiel ou exata do objeto, do móvel ou do cômodo, 

portanto, não há certo ou errado! Este é um trabalho experimental! 

Lembre-se: ENVIE APENAS UMA IMAGEM DO DETALHE. 

OBS.: caso você não possua câmera, peça auxílio ao seu responsável. 

 

Uma dica: veja obra “Charlene”, do artista americano Rauschenberg, neste link e inspire-se! 

https://www.rauschenbergfoundation.org/art/artwork/charlene 

 

No exemplo a seguir, usamos a câmera do celular, mas você poderá desenhar, pintar ou usar a técnica 

de sua escolha! Veja: 

        OBJETO ESCOLHIDO             DETALHE 

(não é necessário ser enviado)           (envie apenas uma imagem) 

 

 

 

 

 



TAREFA 2 - Educação Musical 
 

  Queridos alunos e alunas: 

        Vamos continuar nosso trabalho.  

            Sou a professora Christina Schwenck de Educação Musical. 

          É com muita alegria que venho recebendo e respondendo seus trabalhos da semana 2. Estou muito 
emocionada com a maneira com que vocês estão fazendo os trabalhos: com capricho e com ideias 
incríveis. Agora, podemos dar continuidade às atividades feitas. 

 Lembre-se que o email para você me enviar as respostas ou dúvidas mudou para: 
maria.brito.1@cp2.edu.br.  

 

  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. Tem gente esquecendo !!!! 

·    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. 

      Continuam valendo para completar seus estudos: 

● Leitura, 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/ 

● Busca e conhecimento das inúmeras etnias indígenas através do link: 
https://pib.socioambiental.org/pt/P%C3%A1gina_principal 

●  Busca e conhecimento sobre os sons indígenas através do link:  
                  http://www.funai.gov.br/index.php/indios-no-brasil/sons-indigenas 

    Agora vamos às tarefas? 

Você terá duas tarefas, a saber:  uma relacionada a um conto indígena e a outra à carta que você 
escreveu. 

       1- Conto indígena 

            Você sabia que os indígenas têm vários contos? Penso que vocês já tenham lido ou ouvido alguém 
contar suas histórias. São tão ricas em conteúdos culturais, demonstrando seus modos de viver, seus 
rituais, bem como, seu modo de se relacionar com a natureza, ao falar dos animais e plantas. 



 Vamos ler o conto indígena: Como a Noite Apareceu, que em Tupi Guarani se escreve:"Mai 
Pituna Oiuquau Ãna".    

No princípio não havia noite; dia somente havia em todo tempo. A noite estava adormecida no 
fundo das águas. Não havia animais; todas as coisas falavam. 

A filha da Cobra Grande, contam, casara-se com um moço. 

Este moço tinha três fâmulos fiéis. Um dia ele chamou os três fâmulos e lhes disse: - Ide 
passear, porque minha mulher não quer dormir comigo. 

Os fâmulos foram-se, e então ele chamou sua mulher para dormir com ele. A filha da Cobra 
Grande respondeu-lhe: 

- Ainda não é noite. 

O moço disse-lhe: - Não há noite, somente há dia. 

A moça falou: - Meu pai tem noite. Se queres dormir comigo, manda buscá-la lá, pelo grande 
rio. 

O moço chamou os três fâmulos; a moça mandou-os à casa de seu pai para trazerem um caroço 
de tucumã. 

Os fâmulos foram, chegaram à casa da Cobra Grande, esta lhes entregou um caroço de tucumã 
muito bem fechado, e disse-lhes: -  Aqui está; levai-o. Eia! não o abrais, senão todas as coisas se 
perderão. 

Os fâmulos foram-se, estavam ouvindo barulho dentro do coco de tucumã, assim: tem, ten, 
ten... xi... (*) era o barulho dos grilos e dos sapinhos que cantam de noite. 

Quando já estavam longe, um dos fâmulos disse a seus companheiros: - Vamos ver que barulho 
será este? 

O piloto disse: - Não, do contrário nos perderemos. Vamos embora, eia, rema! 

 Eles foram-se e continuaram a ouvir aquele barulho dentro do coco de tucumã e não sabiam 
que barulho era.Quando já estavam muito longe, ajuntaram-se no meio da canoa, acenderam fogo, 
derreteram o breu que fechava o coco e o abriram. De repente tudo escureceu. 

O piloto então disse: - Nós estamos perdidos; e a moça, em sua casa, já sabe que nós abrimos 
o coco de tucumã! Eles seguiram viagem. 

A moça, em sua casa, disse então a seu marido: - Eles soltaram a noite; vamos esperar a manhã. 

Então todas as coisas que estavam espalhadas pelo bosque, se transformaram em animais e em 
pássaros. As coisas que estavam espalhadas pelo rio, se transformaram em patos e em peixes. Do 
paneiro gerou-se a onça; o pescador e a sua canoa se transformaram em pato; de sua cabeça nasceram 
a cabeça e bico do pato; da canoa o corpo do pato; dos remos as pernas do pato. 

A filha da Cobra Grande, quando viu a estrela-d’alva, disse a seu marido: 

- A madrugada vem rompendo. Vou dividir o dia da noite. 

Então ela enrolou um fio, e disse-lhe: - Tu serás cujubim. Assim, ela fez o cujubim; pintou a 
cabeça do cujubim de branco, com tabatinga; pintou-lhe as pernas de vermelho com urucu, e então 
disse-lhe: - Cantarás para todo sempre, quando a manhã vier raiando. 

Ela enrolou o fio, sacudiu cinza em cima dele, e disse: - Tu serás inambu, para cantar nos 
diversos tempos da noite, e de madrugada. 



De então para cá todos os pássaros cantaram em seus tempos, e de madrugada para alegrar o 
princípio do dia. 

Quando os três fâmulos chegaram, o moço disse-lhes: - Não fostes fiéis; abristes o caroço de 
tucumã, soltastes a noite e todas as coisas se perderam, e vós também que vos metamorfoseastes em 
macacos, andareis para todo o sempre pelos galhos dos paus. 

(A boca preta, e a risca amarela que eles têm no braço, dizem que é ainda o sinal do breu que 
fechava o caroço de tucumã, que escorreu sobre eles quando o derreteram.) 

Recolhido por Couto Magalhães em O Selvagem (1876) 

         AGORA SIGA AS ORIENTAÇÕES A SEGUIR SOBRE O CONTO 

  1.1- Leia o conto 

1.2- Sublinhe as palavras que você teve dúvidas e procure seus sinônimos em um dicionário. Vou 
te ajudar um pouco: fâmulos são funcionários, servos, criados. 

1.3- Agora que você entendeu bem o conto, escolha um trecho do mesmo e grave no seu celular 
fazendo narração (leitura) com a parte sonora. Você pode usar muitos objetos que tem em casa: 
latinhas, tampinhas, papel alumínio, papelão, colheres, madeiras; também pode usar sons vocais e de 
garganta, sons do seu corpo. Ah ... mas antes de gravar, treine bem “tá”? Vai ficar incrível. Salve e 
compartilhe comigo,  mandando no email!!!! 

1.4- Escolha um trecho do conto para fazer um desenho. Gostaria muito de ver como você 
pensou  sobre o caroço de tucumã, cujubim, inambu, Cobra Grande, por exemplo. Use a sua 
imaginação!!!!!! 

 2- A carta para o indígena. continuando… 
Lembra-se da carta que você escreveu para um indígena, após escolher a sua etnia? Observei, 

por exemplo, as etnias Pataxós, fulni-ô, e muitas outras. Então… agora você vai estudar sobre a cultura 
do povo escolhido e responder as perguntas que você fez ao indígena na carta. Combinado?  Como? 
Você vai responder a carta como se fosse o indígena. 

(obs: quem não escolheu a etnia pode escolher quando for escrever a carta) 

 

Boa sorte para todas e todos!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 

TAREFA 3 - Inglês 

 Querido aluno(a), 

Acesse o ambiente do Moodle do Departamento de Inglês e faça as duas 
tarefas propostas. intituladas Greetings and Polite expressions e Instructions. 

Elas são atividades com auto-correção, ou seja, não há necessidade de enviá-las 
para seu professor(a) corrigir. 

Divirta-se! Enjoy it! 

 


