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Resumo das Tarefas da Semana 

 O que fazer? Como enviar? 
1 PORTUGUÊS 

 

Atividade de leitura, 

interpretação e produção de 

texto.  

 

 

 

 

Moodle 

 

2 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA: 
 

2º Encontro:  

Responder as questões e 

realizar a pesquisa propostas 

 

Postar no Moodle: 
https://ead.cp2.g12.br/course/view.php?id=

2114&section=22 

ou 

enviar para o e-mail: 
edfisicah2@gmail.com 

 

3 DESENHO 

Elaborar uma composição 

artística  

 

Moodle 

 

4 Sociologia Link do formulário google 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ead.cp2.g12.br/course/view.php?id=2114&section=22
https://ead.cp2.g12.br/course/view.php?id=2114&section=22
mailto:edfisicah2@gmail.com


TAREFA 1 

 

#Espelhomeu 

Na atividade da semana passada, fomos atravessados pelas águas de mãe Oxum no 

conto “Olhos d’água”, de Conceição Evaristo. Como vimos, Oxum é um orixá feminino que 

representa, entre outros elementos, a beleza. A rainha das águas claras carrega consigo um 

espelho e, através dele, pode observar a si mesma e também o que está atrás de si, sua 

ancestralidade. Nesse sentido, o espelho torna-se um lugar de encontro entre o presente e o 

passado, entre o eu e aquelas e aqueles cujas trajetórias ajudaram a conformar o presente. 

Ao longo da história, na literatura e nas artes, a questão da imagem refletida no espelho 

e seus diferentes sentidos foi e ainda é recorrente. O que vemos quando nos olhamos no 

espelho? O que desejamos ver? Somos apenas nós que estamos ali? O outro também é meu 

espelho? Em quê ou em quem me reconheço? 

A atividade desta semana é um convite para pensarmos sobre os afetos, as intensidades 

e as relações entre ser, saber e poder que nos mobilizam quando estamos diante do espelho. 

Desejamos que este espaço se torne uma possibilidade de reflexão e reinvenção de nossos 

modos de existência - dos modos como nos relacionamos com nós mesmos, com o outro, com 

a vida. 

 Boa leitura! 

 Com carinho, 

 Adriana Armony e Nathalia Cardoso 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



TAREFA 2 

 

2º Encontro de Acolhimento Educação Física 

Olá pessoal, estamos de volta!  
 

Esperamos que continuem todos bem. Ainda temos que manter o isolamento social, pois a 

pandemia não acabou e continua adoecendo e levando a óbito muitas pessoas. Vamos nos 

cuidar e nos mantermos em segurança, seguindo as orientações dos órgãos competentes 

para mantermos a nossa saúde e de todos familiares e amigos.  

 

 
 
 
 

 

 

 

 

I) Para introduzir o assunto, iniciamos com uma questão do ENEM de 2019 sobre a 

educação para a saúde.  

Reflitam antes de responder. Temos certeza 

que obterão êxito na resposta. 

 

A educação para a saúde deverá ser alcançada mediante interação de ações que 

possam envolver o próprio homem mediante suas atitudes frente às exigências ambientais 

representadas pelos hábitos alimentares, estado de estresse, opções de lazer, atividade 

física, agressões climáticas etc. Dessa forma, parece evidente que o estado de ser saudável 

não é algo estático. Pelo contrário, torna-se necessário adquiri-lo e construi-lo de forma 

individualizada constantemente ao longo de toda a vida, apontando para o fato de que saúde 

é educável, e, portanto, deve ser tratada não apenas com base em referenciais de natureza 

biológica e higienista, mas sobretudo em um contexto didático-pedagógico. 

GUEDES, D.P. Motriz. n. 1, 1999 

A educação para a saúde pressupõe a adoção de comportamentos com base na interação de 

fatores relacionados à 

a) Adesão a programas de lazer. 

Para esse nosso novo encontro trataremos sobre educação para saúde, 

obesidade e a relação da obesidade com a Covid 19. 

 

Educação para a 

saúde 



b) Opção por dietas balanceadas. 

c) Constituição de hábitos saudáveis. 

d) Evasão de ambientes estressores. 

e) Realização de atividades físicas regulares. 

Disponível em https://impulsiona.org.br/educacao-fisica-enem-2019.Acesso em 30/10/2020 

 

II) Agora propomos a leitura de um texto gentilmente compartilhado pela equipe de 

Educação Física do Campus São Cristóvão III sobre Obesidade e Covid-19. Depois 

nós propomos umas perguntas interessantes para vocês. 

Obesidade entre os grandes fatores de risco para o agravamento da Covid-19 

https://impulsiona.org.br/educacao-fisica-enem-2019


Estudos revelam que a inflamação causada pelo excesso de peso contribui para a piora do 

quadro de infecção por coronavírus. Dois novos estudos, um realizado na França e outro nos 

Estados Unidos, revelam que a obesidade é a condição crônica que mais leva pessoas a serem 

hospitalizadas pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2). A inflamação gerada pelo excesso de peso 

seria a grande responsável pelas complicações nesses indivíduos.  

Pesquisadores franceses, do Instituto Lille Pasteur, (...) examinaram 124 pessoas internadas por 

conta do Sars-Cov-2 de 27 de fevereiro a 5 de abril de 2020. Os resultados mostraram que 47,6% 

eram obesas (ou seja, apresentavam índice de massa corporal, o IMC, maior que 30) e 28,2% 

tinham obesidade grave (IMC maior que 35). Os cientistas notaram ainda que 85 pacientes 

(68,6% do total) utilizaram ventilação mecânica, sendo que a proporção foi maior entre os obesos 

graves (85,7%). No entanto, eles não se debruçaram sobre os motivos por trás dessa relação. 

Mas a investigação americana, conduzida na Universidade de 

Nova York, avançou mais na questão.  

Os estudiosos analisaram informações sobre 4103 

pacientes da cidade. Dentre eles, 44,6% eram cardíacos, 

39,8%, obesos, e 31,8%, diabéticos. Enquanto 51,3% (2104) 

foram acompanhados em casa, 48,7% (1999) precisaram de 

hospitalização. 

Ao fim da análise, os autores perceberam que o IMC alto era o problema crônico que 

mais resultava em internação e necessidade de ventilação mecânica. De acordo com eles, essa 

relação não se deu ao acaso. (...) os casos mais graves eram aqueles com maior número de 

marcadores inflamatórios no corpo. E as lesões provocadas por essa inflamação exacerbada 

levaram à formação de coágulos, culminando em quadros de trombose e embolia pulmonar. 

Segundo o trabalho, a doença crônica com a associação mais forte a essa cascata de eventos 

é a obesidade.  

 
Íntegra disponível em: https://saude.abril.com.br/medicina/obesidade-fator-de-risco-covid-19-coronavirus/ 
Acesso: 30/10/2020. 
Fonte do texto: Equipe de Educação Física São Cristóvão III - Colégio Pedro II 
Fonte da imagem do texto:  
http://painel.programasaudeativa.com.br/materias/epidemias/obesidade-e-coronavirus1 
Fonte da imagem por trás do texto: 
https://cdn.jornaldebrasiliam.br/wpcontent/uploads/2020/10/12073854/covid.jp.cog 

 

1) Você sabe o que IMC? 

(   ) Sim           (   ) Não 

 

2) Escreva no espaço abaixo o que significa a Sigla IMC. 

___________________________________________ 

 

https://saude.abril.com.br/medicina/obesidade-fator-de-risco-covid-19-coronavirus/


3) Qual das fórmulas é utilizada para calcular o IMC? 

 

(   ) IMC= altura/peso2 

(   ) IMC= peso/altura2 

(   ) IMC= idade/peso2 

(   )  IMC= altura2/peso 

 

 

4) Utilize a fórmula para calcular o seu IMC e de seus familiares. Depois pesquise a tabela 

utilizada como padrão e compare os resultados com os índices dessa tabela. Alerte as 

pessoas que você constatar que estão acima do peso ideal. É importante observar que 

o IMC é apenas um indicativo de alerta, que agregado a ele vários fatores devem ser 

levados em conta e que as medidas a serem tomadas devem ter a orientação médica. 

Estamos interessados na sua pesquisa. Se quiser deixe o seu comentário. 

 

5) Comparando o IMC de duas pessoas, podemos afirmar que a pessoa que possui o IMC 

mais elevado tem maior percentual de gordura? 

 

(A) Não, porque as alturas podem ser diferentes. 

(B) Sim, porque um IMC mais alto representa mais gordura corporal. 

(C) Não, porque se a pessoa já teve algum distúrbio alimentar (anorexia ou bulimia, por 

exemplo) pode interferir no IMC. 

(D) Não, porque depende da constituição física da pessoa, principalmente da quantidade 

de massa muscular e do tecido adiposo.  

(E) Não, porque o IMC não tem relação alguma com a gordura corporal. 

 

III) Para ajudá-los a aprofundar o conhecimento sobre o tema obesidade, propomos 

acessar o vídeo “O que é obesidade?”, disponível no Youtube pelo link: 
https://www.youtube.com/watch?v=eJs4hKqm6rw 
 

 

Adaptação:https://apkpure.com/%
C3%ADndice-de-massa-coporal-
imc/com.iworksys.imcra  SEQ 
Figura \* ARABIC 2 

https://www.youtube.com/watch?v=eJs4hKqm6rw


 
Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=eJs4hKqm6rw 

 
 

Até o nosso próximo encontro!!!  

Abraços 
 

 

TAREFA 3 

 
 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=eJs4hKqm6rw


 
 
 

 
 



 

 
 



 
 

 
 



 
 
 

 

TAREFA 4 

 

Olá. Espero que vocês estejam bem e com saúde. 

Essa semana vamos estudar sobre o processo de socialização. A principal 

questão dessa atividade de sociologia é que você perceba que os seres humanos 

são resultado de um complexo processo que se inicia quando nascemos e só 

termina quando morremos. Concomitante a outros processos (psicológicos e 

biológicos) o ser humano vai se socializa e forma as diferentes sociedade e 

cultura. 

Após a leitura do texto você terá que fazer as atividades no google forms. 

 Link da atividade: 

https://docs.google.com/forms/d/1c9whkyBlSGQUdMkaPie7mO32fyP9l3RX

p6scZ4Zsb-k/edit 

 Link do texto: 

https://drive.google.com/file/d/1fgOJzRGDJeCCP16eLjDDBo8gD_aBIejh/vi

ew?usp=sharing 

https://docs.google.com/forms/d/1c9whkyBlSGQUdMkaPie7mO32fyP9l3RXp6scZ4Zsb-k/edit
https://docs.google.com/forms/d/1c9whkyBlSGQUdMkaPie7mO32fyP9l3RXp6scZ4Zsb-k/edit
https://drive.google.com/file/d/1fgOJzRGDJeCCP16eLjDDBo8gD_aBIejh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fgOJzRGDJeCCP16eLjDDBo8gD_aBIejh/view?usp=sharing

