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Resumo   das   Tarefas   da   Semana  
  O   que   fazer?   Como   enviar?  
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Educação   Física    –   Acolhimento   1º   encontro   -   7ºano   

-   Criar   um   quadro   anotando   o   tempo   gasto  
com   suas   atividades   no   seu   dia   a   dia.  

-   Responder   as   perguntas   elaboradas   pela  
Equipe   de   Ed.   Física.  

Enviar   as   respostas  
para   o   e-mail:  
professor.cp2.ef.h2@gmail.com  

2   ATIVIDADE   INTERDISCIPLINAR  
- A   Importância   dos   Rios-   

Geografia,   Educação   Musical   e   Ciências  
Sociais  

Enviar   as   respostas  
para   os   e-mails  
indicados   na   folha   de  
rosto   da   atividade:  
carolinavilela.prof@gmail.com  
cienciassociais7hu2@gmail.com  
musicahu2@gmail.com  
 

Prazo   sugerido:   14/10  
 
 

TAREFA   1  
 

1º   ENCONTRO   DE   ACOLHIMENTO   (7º   ano)   

Prof.   Afonso   Hildebrandt  

Oi   pessoal   tudo   bom,   quanta   saudade   de   vocês,   do   CPII   e   da   nossa   rotina   escolar.  
  
Bem,  primeiro  deixa  eu  me  apresentar  para  todos,  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   e   que   é   primordial   respeitar   sempre   o   isolamento   social.  
 
A  equipe  de  Educação  Física  escolheu  para  esse  primeiro  momento  uma  atividade  onde  cada  aluno  vai                 
preencher  um  quadro,  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  vocês  podem  visualizar  mais  abaixo,  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                 
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(cada  um  representa  uma  hora  do  dia),  pode  ser  anotando  em  uma  folha  (usando  cada  linha  como  uma                   
hora   do   dia),   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).   
Seria  legal  que  você  pudesse  repetir  o  registro  de  suas  atividades  por  pelo  menos  uma  semana,  assim                  
você   teria   como   comparar   suas   anotações   para   ver   como   vem   sendo   sua   rotina   no   dia   a   dia.  
 

Como   você   vem   usando   as   24   horas   do   seu   dia   durante   a   pandemia?  

 

     Durmo  

      Fa ç o   atividade   f í sica  

        Brinco  

         Estudo   ou   leio  

        Ajudo   em   tarefas   da   casa   

         Assisto   à   TV  

 

         Fico   na   Internet  

 
 
        Faço   atividades   gerais   (tempo  

gasto   para   tomar  
banho,   almoçar).  

 
             Faço   outra(s)   atividade(s)  
 
 

 

   Se   você   quiser   incluir   outras  
atividades,   é          só    escrever    na   legenda   e   pintar   com    cores   que   não  
tenham   sido    usadas.  

MOREIRA   Marcelle   Resende.   



UM   PAPO   SOBRE   ESTUDAR   –   SUPER   DICAS   PARA   VOCÊ   APRENDER   A   APRENDER   MELHOR  
Colégio   Pedro   II   –   Iº   Mestrado   Profissional   em   Práticas   em   Educação   Básica   2016.  

Adaptação   ao   documento   da   autora.  

   
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   já   era   aluno   do   CPII   ou   está   vindo   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?   Se   sim,   diga   o   que   você   vem   fazendo.  

 
5- O   que   você   tem   feito   para   se   divertir?  

 
6- O   que   mais   tem    incomodado   você   nesse   período?  

 
7- Fique   a   vontade   para   nos   contar   mais   sobre   como   você   está   passando   por   tudo   isso.  

 

É   importante   que   você   ponha   seu   nome   e   turma   ao   nos   retornar   essas   informações   pelo   email:  

professor.cp2.ef.h2@gmail.com  

 
 
 



ATIVIDADE INTERDISCIPLINAR

Geografia, Ciências Soiais e

Educaçõa Musical

COLÉGIO PEDRO II
PPA - Semana 3

-7o ano- 

Esta é uma atividade interdisciplinar de
GEOGRAFIA, CIÊNCIAS SOCIAIS E EDUCAÇÃO MUSICAL.

Fiquem atentos aos envios das respostas:

As propostas de GEOGRAFIA (questões 1, 2, 3, 4 e 6)
devem ser enviadas para carolinavilela.prof@gmail.com

As propostas de CIÊNCIAS SOCIAIS  (questão 5)
devem ser enviadas para cienciassociais7hu2@gmail.com

As propostas de educação musical (questões 7 e 8) devem ser enviadas
para:
musicahu2@gmail.com 

IMPORTANTE!
No título (assunto) do email colocar a turma e o nome do aluno. 
Enviar anexado ao email um único documento contendo as respostas
das questões propostas. 
Por favor não responda as questões no corpo do email. Identificar o
título desse documento e de eventuais arquivos de áudio e vídeo
enviados da mesma forma: turma e nome do aluno.
No documento que você enviar identifique as respostas e comentários
respeitando a numeração e a ordem das questões.
Nossos prazos estão flexíveis, mas não deixe de responder!



A IMPORTÂNCIA
DOS RIOS

SE LIGA!

A primeira coisa que você deve fazer é escutar o episódio "Rio
Vida" do podcast Coleboreh na Rede. Ele está disponível aqui: 
https://anchor.fm/colaboreh-na-rede/episodes/2--Rio-vida-ei0hd0

Olá, pessoal! Aqui é a Carolina, professora de Geografia. Espero que estejam
bem! Nesse podcast, vocês  vão ouvir sobre a potência dos rios como fonte de
vida. Vamos continuar navegando nas águas dos rios e refletindo sobre o que
aprendemos nessa viagem.

 A ÁGUA DOS RIOS

UTILIZE A
FIGURA AO
LADO PARA

RESPONDER: 
DE ONDE

VEM E PARA
ONDE VAI A
ÁGUA DOS

RIOS? 
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Fonte: https://amigopai.wordpress.com/2015/10/19/bacias-hidrograficas/



Os versos do Ziraldo citados no
episódio, falam sobre as

enxurradas, que acontecem
quando chove muito forte:
"...e quando chove muito

eis que o rio engorda e engrossa
e, guloso, engole a margem

e vai levando a cerca
e vai levando a casa

e vai tragando a árvore
feita de raiz e galhos
que passa devorada
rumo ao fim do rio.”

O QUE ACONTECE
QUANDO CHOVE
MUITO?
QUAIS AS DIFERENÇAS
DO IMPACTO DAS
CHUVAS FORTES NO
CAMPO E NA CIDADE?
DÊ EXEMPLOS.

COMENTE ESSES VERSOS
BUSCANDO RESPONDER:
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3
VOCÊ PERCEBE A PRESENÇA DOS RIOS NO SEU DIA A DIA? DE

QUE FORMA?
O vídeo "Como a água chega em nossa casa?". no link abaixo, pode te
ajudar a complementar a sua resposta:
https://www.youtube.com/watch?v=dds88CBwka4

4

O RIO DOCE

Ao escutarmos o podcast “Rio Vida” conhecemos também um pouco
sobre a história do rio Doce. 

COM BASE NAS
INFORMAÇÕES QUE VOCÊ

OUVIU, LOCALIZE,
APROXIMADAMENTE,NO

MAPA AO LADO,
O RIO DOCE.



UM RIO, MUITOS RIOS

Oi, você está joia? Aqui é o professor Heyk, de Ciências Sociais, e vim
puxar conversa a partir do segundo episódio do podcast Colaboreh
na Rede. Nele, nossas professoras falam sobre a bacia do Rio Doce,
localizada entre os estados de Minas Gerais e do Espírito Santo. Como
ouvimos, é possível olhar um rio de muitas maneiras, por sua história,
sua geografia, sua economia, sua fauna e flora, suas pessoas, e por
aí vai. Toda vez que olhamos uma mesma coisa de formas e por
ângulos diferentes, essa coisa se torna mais completa e mais
complexa. Assim é mais difícil sairmos por aí tomando decisões
precipitadas.Eu sou dali, da bacia do Rio Doce. Nasci na cidade de
Manhuaçu-MG, que é cortada pelo rio Manhuaçu,  este desemboca no
rio Pocrane, que deságua no Rio Doce. “O Manhuaçu”, os mais velhos
costumam falar, “dá e tira”. Dizem isso porque ele é muito bom pras
pessoas durante o ano todo, mas, quando chega o verão, ele enche,
estraga muita coisa, deixa muita gente sem casa. Meu tio Geovane,
irmão do meu pai, tinha uma mercearia na beira do rio. Ainda bem
que ela tinha dois andares: na estação das chuvas, ele tinha que tirar
tudo do primeiro andar e levar pro segundo. A água tomava tudo.

Jornal Tempo News: Manhuaçu-MG e região: A maior enchente
 da história - 05/02/2020

Manhuaçu, pros índios Puris,
que batizaram o rio, quer dizer
rio grande ou rio da chuva
grande. Os Puris sabem das
coisas. A cada verão, quem
mora perto do Manhuaçu fica
preocupado, torcendo pra
enchente vir macia, vir branda.
Mas já teve vez em que se
torceu para ela vir brava e
levar tudo. 



Para os índios krenak, o Rio Doce
se chama Uatu. É como se ele
fosse um avô para essa etnia. Os
krenak sempre viveram às
margens dos rios Doce e
Paraopeba. Travaram sérias
batalhas com europeus e depois
com os bandeirantes para
proteger seu território e sua
cultura. Imigrantes, colonos,
posseiros, fazendeiros locais,
muita gente ofereceu perigo aos
krenak. Até o governo federal.

E se tentassem voltar, eram
expulsas novamente. O diretor
da escola sediada na Terra
Indígena Krenak, Itamar Krenak,
nos conta o Episódio: “Fomos
expulsos e, no nosso lugar,
construíram imóveis que seriam
um presídio. Mas o rio Doce, o
Uatu, nos trouxe de volta.* Em
1979 houve uma grande
enchente. A força da água
derrubou parte dos imóveis que
construíram aqui. Os militares
desistiram da construção e
pudemos voltar para nossa
terra”. A cidade de Resplendor
foi uma das mais afetadas pelas
enchentes de 1979, que atingiram
vários municípios do leste
mineiro banhados pelo rio Doce
e seus afluentes.**
Como pudemos ver, nesse caso,
a enchente teve um papel
importante para que os krenak
pudessem voltar para a casa.
Curioso, né? Para os krenak,

JReprodução BBC Brasil: Krenakes interditam ferrovia que carrega
minériode ferro para a empresa Vale do Rio Doce.

Krenak: tribo que ocupa uma área de 4,9 mil hectares quadrados em Resplendor, no Leste de Minas, a 500
quilômetros de Belo Horizonte. Essa é a tribo à qual pertence o pensador e político Aílton Krenak, que faz um dos
depoimentos em nosso podcast (enquanto eu pesquisava para fazer essa atividade, o Aílton ganhou o prêmio de
Intelectual do Ano, dado pela União Brasileira de Escritores).

*Para ler a reportagem na íntegra clique aqui:
  https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2015/11/24/interna_gerais,710848/o-uatu-esta-morto.shtml

**Quer mais informações sobre o município de Resplendor? https://pt.wikipedia.org/wiki/Resplendor

Já no século XX, nos anos 1970, um
complexo penitenciário foi
construído às margens do rio
Doce. Para concretizar a
construção, muitas famílias
indígenas foram retiradas da
região.



assim como para muitas etnias
indígenas que conhecemos, perder
sua terra não é apenas deixar de
ter onde dormir ou onde plantar, o
que já é muito grave.

Fundação Renova: Imagem aérea do Parque Estadual do Rio Doce
Para conhecer um pouco mais do parque:
https://www.em.com.br/app/noticia/patrocinado/historiasdoriodoce/
2019/10/25/noticia-patrocinado-historias-do-rio-
doce,1095481/biodiversidade-em-area-atingida-por-rejeitos-e-
analisada-por-mais-de-3.shtmlMas para eles é ainda pior. E isso

fica claro se voltarmos à página
anterior, e lembrarmos que o
Uatu, o rio Doce, é como se fosse
um avô para eles. Ou seja: o
território não é só a condição
material, de sobrevivência, mas
também uma condição existencial.
Se a serra é como uma avó, e
assim por diante, a natureza para
eles não  garante apenas de onde
tirarem o sustento, mas funcionam
como uma família, que fornece os
sentidos da vida, os jeitos de
entender e organizar o mundo,
são o próprio mundo.

  Como nos conta um importante
pensador brasileiro, aliás, um
importante pensador krenak,
Aílton Krenak: “O Rio Doce, onde
o homem branco jogou lama de
mineração, tem nome, ele é uma
pessoa, nós o chamamos de
Uatu e cantamos para ele,
agradecendo pela comida e pelo
remédio que ele dá. Os brancos
pensam que um rio e uma
montanha são coisas onde se
pode jogar lama e construir uma
ponte. Mas não é assim, muitos
de nós adoeceram, porque não
viram mais sentido de viver ao
lado de um rio morto”*. Mais do
que parentes queridos, o Uatu, e
o Takukrak (conhecido por nós
como pico do Cauê), são a única
possibilidade de os krenak
serem os krenak.  Agora, já que
vimos um pouquinho da rotina
de quem mora às margens
urbanas do rio Manhuaçu e um
pouco da batalha que é para os
Krenak viverem do jeito que
acreditam e sabem, vamos
conhecer um pouco sobre a
importância das margens dos
rios e dos alagados para os
pequenos agricultores.

*Para ler mais a respeito: https://lunetas.com.br/ailton-krenak/



Globo Rural: agricultores prejudicados com a lama da barragem de
Brumadinho Para saber mais:
https://revistagloborural.globo.com/Noticias/noticia/2019/01/numero-de-
agricultores-prejudicados-em-brumadinho-sera-entre-350-e-400.html

ZONAS ÚMIDAS E A AGRICULTURA
As áreas úmidas são usadas para
agricultura há milênios,
especialmente aquelas próximas
aos rios, em planícies alagadas,
onde os solos são férteis e a água
é abundante. De fato, as áreas
úmidas impulsionaram o
desenvolvimento de várias
culturas importantes pelo mundo -
mas o problema é que a
drenagem e a degradação dessas
áreas pelo uso na agricultura têm
sido cada vez maior. As áreas
úmidas fornecem alimentos e
outros produtos, tais como
combustível e fibras, por meio das
atividades de produção agrícola,
como em arrozais, pastagens
inundáveis costeiras, agricultura e
aqüicultura. As áreas úmidas
também sustentam indiretamente 

a agricultura, como por exemplo,
ao fornecer solos férteis e fontes
renováveis de água de boa
qualidade. Parte da agricultura
familiar depende dos solos, água,
plantas e animais encontrados
nesses ambientes, para fornecer
segurança alimentar e melhorar
os meios de subsistência.

AGORA CONTA PRA
GENTE!

O TÍTULO DO NOSSO TEXTO
PODE SER LIDO COMO UMA
MALUQUICE. SE O RIO DOCE
É UM SÓ, PORQUE ELE É AO
MESMO TEMPO MUITOS
RIOS? USE ESSA DÚVIDA
PARA PENSAR AS SEGUINTES
PERGUNTAS.

a) Quais diferenças existem entre os
modos de entender um rio? Um
habitante da cidade percebe um rio
da mesma forma que um agricultor? 
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b) É possível dizer que existe uma
forma mais correta de perceber a
natureza? Por quê? Em relação à
preservação do meio ambiente, o
que podemos aprender com essas
diferentes formas de lidar com a
natureza?



c) Reflita: Você acha que todas as pessoas são afetadas da mesma forma
quando acontece um acidente, um desastre ou um crime ambiental?

O RIO E AS PAISAGENS

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

FAÇA UMA ILUSTRAÇÃO DO QUE VOCÊ ESCUTOU. ISSO MESMO, 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 vc imaginou. Você pode escolher

Se quiser, compartilhar o seu resgistro, fala lá  no instagram do
podcast @colaborehnarede!

Paisagens Sonoras
Olá, aqui é o Professor Augusto, de Educação Musical. Nesta semana Educação
Musical está aqui, junto com Geografia e Ciências Sociais, e dentro da temática
"Importância dos Rios" vamos conversar sobre o conceito de Paisagem Sonora.
Um autor importante que estudou muito esse assunto foi Raymond Murray
Schafer. Ele propõe uma visão ampliada dos conceitos de música, som e ruído.
Para este autor temos diversas paisagens sonoras que permeiam nosso
cotidiano - paisagens sonoras naturais e outras decorrentes da vida urbana e
industrial, por exemplo. Essas paisagens sonoras influenciam a música e a
produção de sons ao longo da nossa história. Aqui neste link 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Paisagem_sonora
você encontra uma definição da paisagem sonora, bem como mais informações
sobre os autores do conceito. Resumidamente pode-se dizer que "Paisagem
sonora é um conceito com origem na palavra inglesa soundscape e que se
caracteriza pelo estudo e análise do universo sonoro que nos rodeia"
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Ainda bebês somos expostos aos primeiros sons da nossa existência na barriga
de nossas mães. O coração que bate lento e tranquilo ou agitado e rápido, o
som das ruas e o som de vozes conversando. Antes que consigamos falar os
sons nos informam e situam. As paisagens sonoras são responsáveis por
estabelecermos conexões  importantes com o ambiente.

7 Você já parou para reparar nos sons que fazem parte do ambiente da sua
casa? Marque no relógio cinco minutos de silêncio e anote todos os sons que
você ouve nesse intervalo. Depois enquadre os sons em alguma categoria
abaixo:
a) Existem sons contínuos?
b)Existem sons que só acontecem uma vez?
c) Existem sons com muito volume?
d) Qual o som com menos intensidade que você consegue ouvir?
e) Algum som pode ser classificado como ruído?

A música pode fazer parte de uma paisagem sonora, mas ela representa uma
organização estruturada dos sons. A maneira como essa estruturação acontece
depende de vários fatores, como o compositor, a época, os instrumentos...
Todo som possui características que chamamos de parâmetros do som: altura,
duração, intensidade e timbre. Você vai encontrar a definição desses termos na
apostila de sétimo ano de Educação Musical aqui do Pedro II neste link:
http://www.cp2.g12.br/blog/humaitaii/files/2020/09/APOSTILA-7-ANO-
2020.pdf
É bem difícil definir o que é música, e muitos autores importantes deram sua
contribuição ao longo do tempo. Às vezes a música de uma época pode ser
considerada ruído em outra época! E às vezes, numa mesma época, sons
diferentes podem ser ruído para algumas pessoas e música para outras.
Segundo Murray Schafer, no livro "Ouvido pensante", ruído é "qualquer som
que interfere. É o destruidor do que queremos ouvir” (p. 69, 1991)
Uma das razões que contribui para a aceitação ou rejeição de alguns sons são
os instrumentos utilizados. O que faz um instrumento ser musical? Os mais
tradicionais, como violão, piano, violino, flauta, bateria, não deixam dúvida;
sabemos que são instrumentos porque existe uma longa história (anterior ao
nosso nascimento, muitas vezes) que mostra o uso desses instrumentos para
fins musicais. Mas quem já viu um vídeo da canção do copo  sabe que há outros
materiais que servem como instrumentos musicais.
https://youtu.be/6y1aOg_UO_A



Vamos conhecer um grupo brasileiro que usa instrumentos tradicionais e outros
inventados para fazer música: trata-se do UAKTI. O grupo teve carreira
importante tanto no Brasil quanto no exterior, e lançou vários discos. Assista
este vídeo sobre os instrumentos do grupo e seu criador. Segundo a wikipedia
"O nome do grupo se origina de uma lenda dos índios Tukano. Uakti era um ser
mitológico que vivia às margens do Rio Negro".
https://youtu.be/N9RPgSVHMc4
Para saber mais sobre o grupo e sua história visite a página deles na Wikipedia:
https://pt.wikipedia.org/wiki/Uakti.Em 1999 o grupo lançou um álbum chamado
"Águas da Amazônia". Todas as faixas têm nome de rios da Bacia do Amazonas,
como Rio Xingu, Solimões, Amazonas, entre outros. A música tocada pelo grupo
foi criada pelo compositor Philip Glass. Vamos ouvir (e ver) agora a música dos
rios Tiquiê e Japurá
https://youtu.be/MPYgs_c-3nQ
Ouça com atenção, perceba os sons dos instrumentos do grupo, e tente criar
algum sentido da música. 

Após ouvir a faixa dos rios Tiquiê e Japurá, responda as perguntas a
seguir:
a) Você acha que essa música conseguiu representar os rios? Justifique
sua resposta, seja ela sim ou não.
b) Você acha que os músicos do Uakti usaram elementos da paisagem
sonora natural dos rios para fazer sua música? Em caso afirmativo, quais
seriam eles?
c) Se essa música não fosse de um rio, ela poderia ser música de quê?
Invente e escreva uma história que para você traduz a ideia musical
contida aqui.

DESAFIO! Mesmo que sua casa não tenha algum instrumento musical
tradicional é provável que haja muitos objetos que podem servir para
fazer música. Batucar na mesa, esfregar um saco plástico nas mãos, ou
mesmo usar um copo como mostrei no vídeo acima. O desafio dessa
semana é produzir sons musicais usando algum objeto não
tradicionalmente considerado instrumento musical. Grave sua produção
com o celular e mande pra gente ouvir!
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