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Resumo das Tarefas da Semana 

 O que fazer? Como enviar? 
1 Física. Acesse o moodle da física clicando em 

https://ead.cp2.g12.br e faça as ATIVIDADES 

2 e 3. 

Pelo moodle. 

 

2 

 

Geografia: Você encontra a atividade completa 

no Moodle (https://ead.cp2.g12.br, na aba 

Geografia), onde você pode responder 

diretamente. A atividade também se encontra 

neste PPA (na ”Tarefa 2”), se preferir 

responder por e-mail. Escolha o melhor 

caminho para você! 

Moodle ou e-mail: 
cp2materialgeografia

@gmail.com 

3 Filosofia: 

https://ead.cp2.g12.br/pluginfile.php/253293/

mod_resource/content/5/Atividade%202  

Moodle. 

 

 

TAREFA 1 

 
Física.  
 

Acesse o moodle da física clicando em https://ead.cp2.g12.br 
 

Faça as atividades 2 e 3.  

 

A atividade 2 tem as partes lúdica, formal audiovisual e formal escrita. A atividade 3 

tem apenas a parte lúdica. 
 

Interaja conosco respondendo às perguntas nos formulários moodle, faça comentários 

na seção de comentários e converse sobre física com seu professor e colegas no 

fórum. 
 

https://ead.cp2.g12.br/
https://ead.cp2.g12.br/
mailto:cp2materialgeografia@gmail.com
mailto:cp2materialgeografia@gmail.com
https://ead.cp2.g12.br/pluginfile.php/253293/mod_resource/content/5/Atividade%202
https://ead.cp2.g12.br/pluginfile.php/253293/mod_resource/content/5/Atividade%202
https://ead.cp2.g12.br/


Surpreenda-se com o interessante problema do copo d’água gelado, na atividade 3. 

 

TAREFA 2 
 

Colégio Pedro II - Departamento de Geografia 
1º ano do Ensino Médio 

Segunda Atividade 
 

     Geografia, Natureza e Questões Ambientais 
 

Olá! Como você tem passado? Esperamos que esteja tudo bem com você e sua família. Esta atividade dá 
sequência à proposta da primeira. Esperamos que você já tenha tido a oportunidade de ler o material e 
desenvolver as tarefas de reflexão indicadas. Para realizá-la você pode responder diretamente no espaço 
virtual da Geografia no Moodle (https://ead.cp2.g12.br) ou enviar suas respostas para o e-mail 
cp2materialgeografia@gmail.com , vale responder no corpo do e-mail, enviar um arquivo (word, pdf ou uma 
foto do seu caderno), só não deixe de responder. Para dúvidas você pode usar o Fórum criado no Moodle 
ou pelo mesmo e-mail. Vamos lá? 

Nesta atividade vamos buscar compreender a relação entre a sociedade e a natureza e as consequências 
dessa interação. Para isso ficar bem fácil, vamos tentar compreender melhor o que é natureza? 

O mundo moderno nos trouxe muitas comodidades e tecnologias, alguns chamariam isso de progresso. 
Vivemos numa grande cidade, usamos smartphones, internet, nos deslocamos por vias de circulação entre 
trabalho, escola e casa. Mas nem sempre foi assim! Nosso padrão atual de sociedade foi sendo construído 
ao longo dos tempos e sua construção está diretamente relacionada com o aprimoramento técnico. O rápido 
avanço técnico foi capaz de permitir ao homem transformar de forma significativa a natureza e, 
consequentemente, o espaço geográfico. E com tais transformações, vieram impactos, muitos deles 
negativos, como o desmatamento, a extinção de espécies, a poluição do ar e das águas, etc. Mas, qual seria 
o significado da natureza para a sociedade da indústria, das cidades e dos automóveis? O que significa uma 
árvore para você, por exemplo? Onde muitos enxergam madeira para fazer móveis e celulose para fazer 
papel, existe vida que torna viva as águas do rio, que torna vivo os nutrientes do solo, que torna vivo o ar 
que os seres vivos, como nós, respiramos para viver. Você percebe que existe diferença de significados 
para a natureza? Nossa relação com ela depende da sociedade que estamos inseridos ou de qual sociedade 
queremos nos tornar. Queremos uma sociedade que degrade a natureza e ponha em risco a nossa 
sobrevivência e a das futuras gerações? Ou queremos uma sociedade que busque um equilíbrio com a 
natureza porque se enxerga como parte integrante dessa natureza e entende que destruí-la é também se 
destruir? 

Ao longo da história moderna cada vez mais a natureza passou a ser vista como um recurso, ou seja, como 
algo a ser utilizado para a produção de objetos que se tornaram bens e produtos a serem consumidos. 
Nessa visão, a natureza é tida como algo distinto da sociedade, sendo os elementos físicos que a compõem, 
coisas a serem domesticadas e usadas. Grandes problemas ambientais que vivemos hoje são frutos desta 
visão estritamente utilitarista da natureza. Sabe-se que os homens não podem se desfazer de suas técnicas, 
mas as relações que eles possuem com essas técnicas podem ser revistas. O uso dos chamados “recursos 
naturais” é imprescindível para a sobrevivência do homem. No entanto, devemos fazer um alerta para a 
degradação da natureza no contexto da modernidade, resgatando valores e princípios éticos fundamentais. 

Estudos apontam para a importância da natureza como limite e condição para a vida, e não simplesmente 
como fornecedora de recursos. Assim, quando nos enxergamos como parte integrante da natureza, 
passamos a nos relacionar de forma mais equilibrada com ela, respeitando a Terra como o nosso espaço 
de morada. Afinal, não custa nada lembrar, a espécie humana é apenas mais uma entre tantas espécies 
existentes no planeta e que, também, é um pedacinho microscópico desse sistema vivo que a humanidade 
resolveu dar o nome de natureza, não é mesmo? 

E então, vamos mergulhar nessa visão mais harmônica e integrada da natureza? Você verá que ela não é 
nova, outras pessoas e povos, há muito tempo, já enxergavam e se relacionavam com a natureza dessa 
forma. Para te auxiliar nesta reflexão preparamos um roteiro de atividades. Esperamos que você curta! 

 

Momento 1 - Como pensar geograficamente a natureza? 

Humboldt e a sua visão sobre ambiente. 

https://ead.cp2.g12.br/
mailto:cp2materialgeografia@gmail.com


Vamos continuar refletindo sobre o papel da Geografia na compreensão da sociedade e das questões e 
desafios que enfrentamos, principalmente em relação à exploração ou apropriação dos recursos naturais e 
à preservação do ambiente e desses mesmos recursos. 

Esse novo material começa apresentando Alexander von Humboldt (1779-1859) – “cujos olhos são 
telescópios e microscópios naturais”, na definição do poeta americano Ralph Waldo Emerson. Humboldt é 
considerado um dos fundadores da Geografia moderna, sistematizada como Ciência. Foi naturalista, 
explorador, viajante. Ele foi capaz de produzir, no seu tempo, grandes contribuições extremamente atuais 
relativas ao entendimento da natureza. 

Assista ao vídeo indicado, com a entrevista da historiadora Andrea Wulf, autora do livro “A Invenção da 
Natureza”, que relata a vida de Humboldt e suas contribuições à Ciência. Caso seja mais adequado para 
você, também temos uma síntese das ideias e informações apresentadas por escrito no documento que 
está postado logo em seguida na nossa página do Moodle. 

Vídeo disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=aVa-8nupDgw 

 

 

 

 

O governo alemão imprimiu selos postais para 
comemorar o 250º aniversário do nascimento de 

Alexander von Humboldt. Fonte: 

https://www.bbc.com/portuguese/geral-49707318 

 

Agora, para ajudar na compreensão do vídeo (ou da síntese) e na sua importância para as atividades que 
seguem, responda às questões: 

a) Qual a contribuição para o entendimento da dinâmica da natureza que as pesquisas de Humboldt 
possibilitaram?  

b) Como elas podem ajudar na compreensão da relação entre sociedade e natureza atualmente?  

 

Momento 2 - Visões distintas da natureza 

Como vimos no vídeo, Humboldt apesar de ser um europeu do século XVIII/XIX, valorizava os saberes e 
culturas dos povos nativos das Américas. Mesmo com esse proceder, raro para alguém com sua origem e 
posição social, não podemos esquecer que sua visão de mundo, ou seja, o seu modo de pensar a realidade 
à sua volta, foi construído pelas vivências e aprendizagens que predominavam em seu “espaço de origem”, 
em sua cultura, marcados pela lógica de um continente que desempenhou papel de metrópole em um 
contexto colonial. Uma lógica de superioridade da civilização (europeia) frente a um mundo supostamente 
primitivo ou selvagem (os indígenas). 

Se entendermos que diferentes culturas produzirão diferentes visões de mundo, reconheceremos que a 
ciência formal não deve ser vista como única fonte de conhecimentos. Como o trabalho de Humboldt nos 
mostra, boa parte daquilo que ele produziu, seguindo os procedimentos científicos de sua época, foi extraído 
ou valorizado a partir do conhecimento de povos locais.  

Então, há várias visões possíveis sobre a natureza? Sim. Cada visão está associada a “forma como 
olhamos o mundo”: os nossos valores éticos, a nossa dependência dos recursos naturais, as relações de 
poder em uma sociedade etc. Humboldt produziu uma visão sobre natureza, ela não é exclusiva e muito 
menos a única que deve ser valorizada. Mas, como o vídeo nos apresenta, ela é útil ao nosso tempo? 

O continente americano foi e ainda é habitado por centenas de povos que estão neste espaço muito antes 
da chegada dos colonizadores. E, como a História nos mostra, em grande parte o conhecimento, as técnicas, 
as inovações, todos os aspectos culturais desses povos foram desvalorizados, deslegitimados, quando não, 
apagados. Quanto conhecimento se perdeu e, talvez, hoje, estejamos redescobrindo? 

No Brasil, os povos indígenas seguem resistindo a esse “apagamento” de suas culturas e conhecimento, 
inclusive, sobre sua visão da natureza. Leia a citação retirada do livro “A queda do Céu” escrito por Davi 
Kopenawa, xamã e líder político do povo yanomami em parceria com o antropólogo Bruce Albert. O livro é 
um manifesto político, pela preservação da cultura de seu povo, mas também expressa sua visão do mundo 

https://www.youtube.com/watch?v=aVa-8nupDgw


e da relação de sua sociedade com a natureza. É algo único na literatura brasileira, fruto de uma parceria 
de 20 anos entre os autores e do desejo de Kopenawa de levar suas palavras “para longe”. O livro foi escrito 
originalmente em francês, a partir de pesquisas feitas em uma língua yanomami.  

A floresta está viva. Só vai morrer se os brancos insistirem em destruí-la. Se conseguirem, 
os rios vão desaparecer debaixo da terra, o chão vai se desfazer, as árvores vão murchar e 
as pedras vão rachar no calor. A terra ressecada ficará vazia e silenciosa. Os espíritos xapiri, 
que descem das montanhas para brincar na floresta em seus espelhos, fugirão para muito 
longe. Seus pais, os xamãs, não poderão mais chamá-los e fazê-los dançar para nos 
proteger. Não serão capazes de espantar as fumaças de epidemias que nos devoram. Não 
conseguirão mais conter os seres maléficos, que transformarão a floresta num caos. Então 
morreremos, um atrás do outro, tanto os brancos quanto nós. Todos os xamãs vão acabar 
morrendo. Quando não houver mais nenhum deles vivo para sustentar o céu, ele vai desabar. 

    (Fonte: https://www.facebook.com/Livrariadochiquinho/posts/1892829797601877 adaptado). 

A citação acima apresenta a visão de Natureza de um Xamã Yanomami, povo indígena da região 
amazônica. Agora, como falaremos sobre o Pantanal, faça uma pesquisa respondendo às seguintes 
questões: 

a) Quais são as comunidades indígenas que vivem na região do Pantanal? 
b) Descubra quem são os “povos pantaneiros”. Cite alguns exemplos. 
c) Como é a relação desses grupos com a natureza?     

 

Momento 3 

O Pantanal e a relação entre a sociedade brasileira e a natureza 

Você acompanhou as notícias da primeira quinzena do mês de setembro? Viu o que aconteceu com o 
Pantanal? Vamos falar um pouco sobre isso?! 

Vamos entender a importância deste bioma. Observe o mapa e faça o que se pede a seguir:   

  

a) Localize o Pantanal no mapa. Indique em que região e estados brasileiros é encontrado. 

https://www.facebook.com/Livrariadochiquinho/posts/1892829797601877/


b) Pesquise e cite algumas características desse bioma. 
c) Identifique quais são os outros biomas com que o Pantanal faz contato em seus limites, localizando-

os. 
d) Indique quais elementos presentes no mapa possibilitaram que você conseguisse localizar o 

Pantanal e os biomas próximos. 
e) As últimas notícias sobre o Pantanal vêm nos mostrando como as queimadas estão devastando este 

bioma. Faça uma pesquisa e identifique as causas das queimadas no Pantanal. 

Bioma - conjunto de vida vegetal e animal, constituído pelo agrupamento de tipos de vegetação próximos 
e que podem ser identificados em nível regional, com condições de geologia e clima semelhantes e que, 
historicamente, sofreram os mesmos processos de formação da paisagem (...).  Fonte: IBGE.                      

 

Mas antes, gostaríamos que você ouvisse essa música. A seguir está o seu link de acesso e a sua letra. 
Seria ótimo se você conseguisse ler a letra enquanto ouve a música. 

 
Pantanal (Marcus Vianna) 
 
São como veias, serpentes 
Os rios que trançam o coração do Brasil 
Levando a água da vida 
Do fundo da terra ao coração do Brasil 
Gente que entende 
E que fala a língua das plantas, dos bichos 
Gente que sabe 
O caminho das águas das terras, do céu 
Velho mistério guardado no fundo das matas sem fim 
Tesouro perdido de nós 
Distante do bem e do mal 
Filho do Pantanal 
Lendas de raças, cidades perdidas 
Nas selvas do coração do Brasil 
Contam os índios de deuses 
Que descem do espaço no coração do Brasil 
Redescobrindo as Américas quinhentos anos depois 
Lutar com unhas e dentes 
Para termos direito a um depois 
Vem de um milênio o resgate da vida do sonho do bem 
A terra é tão verde e azul 
Os filhos dos filhos dos filhos 
Dos nossos filhos verão                    Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=DnuNimWDF1U                           
 

Que rico bioma, não é mesmo? Mas, infelizmente, neste ano, a gente acompanhou a tragédia que aconteceu 
por lá e que é retratada manifestações do povo indígena Guató e nas imagens a seguir.  

"Espia como está a nossa natureza, a nossa saúde. Estamos descobertos de tudo, 
esquecidos por tudo". (...) "O fogo devastou também dentro de mim, eu sinto uma 
angústia."                                                          Sandra Guató, líder do povo Guató 

                                               “Mais de 80% da nossa área foi queimada. A gente 
perdeu roça, perdeu casa, perdeu nossa medicação tradicional porque queimou 
grande parte da mata. Temos passado os últimos dias com muita tristeza. É muita 
fumaça, pessoas com dificuldade pra respirar. E nossa vida está em risco, porque não 
temos mais segurança alimentar” Alessandra Alves, indígena do povo Guató.  

Fonte: https://www.gazetadigital.com.br/editorias/cidades/pantaneiros-quilombolas-e-indgenas-relatam-destruio-
causada-pelo-fogo/629679  

https://www.youtube.com/watch?v=DnuNimWDF1U
https://www.gazetadigital.com.br/editorias/cidades/pantaneiros-quilombolas-e-indgenas-relatam-destruio-causada-pelo-fogo/629679
https://www.gazetadigital.com.br/editorias/cidades/pantaneiros-quilombolas-e-indgenas-relatam-destruio-causada-pelo-fogo/629679


 

Fotos feitas antes e depois das queimadas no Pantanal de Mato Grosso mostram a devastação no entorno da 
Rodovia Transpantaneira, que liga o município de Poconé (a 104 km de Cuiabá) a Porto Jofre (que fica na divisa com 

Mato Grosso do Sul).  Foto: Drone Cuiabá/ Divulgação. Fonte: https://g1.globo.com/mt/mato-
grosso/noticia/2020/09/16/fotos-mostram-antes-e-depois-da-rodovia-transpantaneira-ser-atingida-pelos-incendios-no-

pantanal-de-mt.ghtml 

Desafio geográfico! 

A partir da pesquisa realizada, do valor simbólico expresso na letra da música, das imagens da destruição 
causada pelo incêndio e dos depoimentos acima: 

a) Construa uma proposta de ação política que você julgue necessária frente a toda essa problemática. 

b) Pesquise sobre a área ocupada pelo Bioma Pantanal na América do Sul (você pode pesquisar por 
Complexo Pantanal). 

- O Bioma é exclusivo do Brasil ou ultrapassa as nossas fronteiras? 
- Dependendo da sua resposta, você considera ser importante o desenvolvimento de ações 

conjuntas, envolvendo outros países além do Brasil? 
- Pense sobre isso e identifique uma possível medida em conjunto, com o objetivo de manter a 

preservação e a exploração dos recursos do Pantanal em equilíbrio com os povos que nele 
habitam. 

 

Chegamos ao final de nossa segunda atividade. Você já sabe: dúvidas, observações, qualquer manifestação 
é só entrar em contato. Vamos conversar! Fiquem bem. 

Fernanda Amante 

Professora de Geografia - CPII Humaitá II 

 
Referências: 
BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. 2020. Disponível em: https://www.mma.gov.br/biomas/pantanal  
INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL. Terras Indígenas no Brasil. Disponível em:       https://terrasindigenas.org.br/ 
Acesso em: 29.09.2020 
CONHEÇA O BRASIL – TERRITÓRIO – BIOMAS BRASILEIROS. Disponível 
em:https://educa.ibge.gov.br/jovens/conheca-o-brasil/territorio/18307-biomas-brasileiros.html. Acesso em: 
01/10/2020. 
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TAREFA 3 

 
Filosofia 

 

Filosofia – O que é? Como é? Por que é?  

Oi pessoal, tudo bem? Que bom poder estar aqui com vocês.  

Na atividade passada, tivemos contato com um texto de Paulo Freire que falava da importância do ato de 

ler. O autor tornou-se conhecido na década de 1960 por seu relevante trabalho na alfabetização de adultos 

no Nordeste brasileiro. Para o autor, a alfabetização não se resumia à transmissão de técnicas da escrita e 

da leitura. Seu método se baseava no despertar de uma postura crítica que viesse a possibilitar leituras do 

mundo.  

Vamos, agora, começar a refletir sobre a nossa disciplina e sua relação com o mundo. Compartilho com 

vocês o documentário de Carl Sagan "A espinha dorsal da noite", da série Cosmos 

https://www.youtube.com/watch?v=DqMwGKpkgn4 . Após assistir ao documentário, reflitam sobre as 

seguintes questões: 1) o que é filosofia? 2) é possível falar de uma origem (histórica, geográfica, etimológica) 

para a filosofia? 3) qual a finalidade da filosofia? Em um primeiro momento, peço, apenas, que vocês reflitam 

sobre as questões. Se quiserem, pesquisem na internet, conversem com colegas e familiares, busquem 

livros. Voltaremos ao tema na próxima atividade. Bom proveito!  

Glossário:  

COSMOGONIA: Teoria sobre a origem do universo geralmente fundada em lendas ou em mitos e ligada a 

uma metafísica.  

COSMOLOGIA: 1. Conjunto das ciências que tratam das leis ou das propriedades da matéria em geral. 2. 

Teoria científica do universo.  

COSMO: 1. Palavra grega que significa “universo” e designa o céu estrelado enquanto nele podemos 

discernir uma certa “ordem”, certa “beleza” e certa “harmonia” nas constelações astrais. 2. Designa o mundo 

enquanto ele é ordenado e se opõe ao caos: mundo considerado como um todo organizado, como uma 

ordem hierarquizada e harmoniosa.  

https://www.youtube.com/watch?v=DqMwGKpkgn4

