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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: 

3º Encontro: 

Ler os textos 

Responder as questões e 

realizar as pesquisas 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 de ilusão de ótica 

 

 

Moodle 

 

4 Sociologia - Ler o texto e 

fazer a atividade. 

Responder formulário link 

 

 

 

 

 

 

 

https://ead.cp2.g12.br/course/view.php?id=2114&section=22
https://ead.cp2.g12.br/course/view.php?id=2114&section=22
https://ead.cp2.g12.br/course/view.php?id=2114&section=22
https://ead.cp2.g12.br/course/view.php?id=2114&section=22


 

TAREFA 1 

 
Queridas e queridos, 

Neste fim de ano, falaremos sobre eternidade. 

Convidamos vocês a ler dois gigantes da literatura brasileira: a escritora Clarice Lispector, que 

este ano faria 100 anos; e Carlos Drummond de Andrade, nosso poeta total. Dois artistas que se 

tornaram eternos em obras fortes, de estranha beleza. 

Apresentamos aqui dois textos que falam sobre as várias facetas do eterno: como desejo, como 

milagre, como tédio, como mistério. Leiam os textos, percorram os comentários e nos enviem as 

respostas e impressões de vocês. 

https://ead.cp2.g12.br/course/view.php?id=2114&section=10 

Porque este momento que estamos vivendo não é eterno, mas as palavras são. 

Um ótimo final de ano! 

Com carinho, 

Adriana Armony e Nathália Cardoso 

 

TAREFA 2 

 

3º Encontro de Acolhimento Educação Física 

 

Olá pessoal!!! 
Agradecemos as respostas enviadas no nosso segundo encontro. 

 

Segue o gabarito: 

I C 

II 

1 Resposta pessoal 

2 Índice de Massa Corporal 

3 IMC= peso/altura2 

4 Resposta pessoal 

5 D 

 

 
 
 
 
 
 

https://ead.cp2.g12.br/course/view.php?id=2114&section=10


 
 
 

O Tema do Encontro: 

 

TEXTO 1 

 
https://todateen.uol.com.br/wp-content/uploads/2018/06/gordofobia.jpg 

 

É o preconceito e ódio contra pessoas gordas por conta de padrões estéticos impostos pela 

sociedade (que são magros). As pessoas que fogem desse padrão são alvo de piadas, ofensas, 

ridicularizações e até exclusão.  

Por exemplo: a moda normalmente dá poucas opções de escolha às pessoas gordas, fabricando 

para elas roupas mais caras e neutras, que não seguem tendências. Isso é uma forma de exclusão 

social. Por sorte, esse cenário está mudando cada vez mais, com a crescente onda de moda plus 

size (mas ainda falta muito para caminhar!). 

Além da moda, muitas coisas são feitas focando apenas pessoas magras, como por exemplo as 

cadeiras padrões, catracas, provadores de roupas, macas em hospitais, entre muitas outras coisas. 

Isso tudo gera constrangimento para quem é gordo. 

É normal vermos pessoas brincando sobre pessoas gordas de forma pejorativa. Tanto que 

o adjetivo foi associado a algo ruim, enquanto “magro” se tornou um elogio, já reparou? “E isso é 

uma crença construída pela sociedade que alimenta preconceitos, tirando a neutralidade e o que 

torna a palavra gorda algo de cunho negativo. 

Autoestima é importante. O primeiro efeito da gordofobia é abaixar a autoestima das pessoas 

gordas. Por isso, a psicóloga Lia Clerot explica que “o mais importante para essas mulheres e 

homens é trabalharem sua autoconfiança e ter a certeza de quem são. E saber se elas se aceitam 

por completo, sendo assim, o que o outro pensa ou acha diminui o efeito. Não que não magoe, mas 

quando damos menos crédito a algo, a tendência é que ele não exista mais, já que a situação não 

está mais magoando como antes”.  

 O que pode ser feito para acabar com a gordofobia e as pessoas deixarem de estereotipar 

a pessoa gorda? O primeiro passo é mudar a própria visão sobre as pessoas gordas. Entender o 

https://todateen.uol.com.br/wp-content/uploads/2018/06/gordofobia.jpg


que leva ao excesso de peso, deixando de associar à preguiça e à gula, compreender que existem 

diversos outros motivos para que alguém seja gordo: fatores hormonais, uso de medicamentos, 

metabolismo lento, predisposição genética…É preciso fazer com que as pessoas deixem de 

associar o gordo à alguém doente, afinal, nem todo mundo que é gordo tem problemas de saúde 

causados pela obesidade. 

 

 

      
https://redacaonline.com.br/blog/wp-content/uploads/2020/01/FullSizeRender-e1464224428208.png 

 
 
 

 
 

Enquanto essa mudança de pensamento 

da sociedade não acontece de fato, você pode: 

deixar de reproduzir termos gordofóbicos como a 

palavra “gordice”; apontar quando alguém faz 

algum comentário preconceituoso contra pessoas 

gordas; elogiar aquela sua amiga que é gorda e 

ajudar a elevar a autoestima dela; parar de contar 

e de rir de piadas sobre pessoas gordas; não usar 

mais a palavra “gorda” como algo negativo.                                           

 
 

 
 

“A questão do padrão ainda é muito forte, não podemos pensar que isso foi construído neste 

século, na verdade sempre existiu! O mais importante é entender o que está por trás dessa 

exigência exacerbada, uma grande máquina financeira querendo sempre mostrar pra nós mulheres 

que sempre precisamos mudar algo para sermos aceitas, ou comprar algo, ou tomar algo. Enfim, 

existe uma pesquisa que mostra que 60% das mulheres não aceitam seu corpo como ele realmente 

é! Ou seja, gorda ou magra não existe uma sociedade satisfeita”, comenta Lia.  

 
 

https://i.pinimg.com/originals/89/59/ef/8959ef2
201b04519194d6dbd8bb9dc9b.png 



 
 

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRIwe4whC8fabRfvgMynDbN_fB602El8DXEUA&usqp=CAU 

 

 
(Adaptação do texto disponível em: https://todateen.uol.com.br/gordofobia-entenda-assunto/ ) 
 

 
 
TEXTO 2 
 
 

Saiba quais são os efeitos para quem sofre discriminação 
 

Gordofobia é a aversão à gordura e as pessoas que estão acima do peso, fazendo com que 

se sintam inferiores aos outros. “Preconceito, tratar mal, desmerecer ou fazer a pessoa acima do 

peso se sentir inferiorizada são características que indicam a gordofobia”, analisa a nutróloga Ana 

Luisa Vilela. 

 

A nutróloga enfatiza que um corpo não precisa ser lindo, mas precisa ser saudável: 

“Emagrecer não é para ficar bonito, mas sim para ficar saudável. Exames clínicos não 

necessariamente conseguem detectar se há essa sobrecarga no corpo, por isso é tão essencial 

investigar a fundo. Não é sobre ser escravo da balança, mas ter acesso à alimentação e a uma 

grande variedade de alimentos, o que dificulta a dieta. Somos reféns dos excessos, estamos 

gastando cada vez menos energia e menos calorias. É comer mais do que devemos e assim 

sobrecarregar o corpo”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://i.pinimg.com/originals/16
/c8/97/16c89708015e81308faf7
311e29776e5.jpg 

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRIwe4whC8fabRfvgMynDbN_fB602El8DXEUA&usqp=CAU
https://todateen.uol.com.br/gordofobia-entenda-assunto/


 Na opinião do neurocientista Fernando Gomes, as piadas e comentários pejorativos 

reforçam o preconceito contra a pessoa gorda. 

 

 Pessoas que são vítimas de gordofobia podem sofrer consequências do ponto de vista de 

saúde mental, como depressão, baixa autoestima, ansiedade e tentativas de suicídio. 

A modelo plus size Nina Sousa, que convive com a situação desde a infância, por meio de bullying 

na escola e na própria família, dá um recado: “Pesquisem mais, observem mais e ajam com menos 

preconceito. Tenham empatia. Pessoas gordas podem ser saudáveis, pessoas gordas podem ser 

ativas fisicamente, pessoas gordas são competentes e inteligentes também. O tamanho dos nossos 

corpos não nos define. A sensação de não ser aceita apenas porque não se encaixa nos padrões 

que são considerados aceitáveis e perfeitos é horrível. Somos pessoas reais, ser gordo não é 

ser doente, e ser magro não é sinônimo de ser saudável. Vamos aceitar mais a nossa diversidade 

de corpos e celebrar as nossas diferenças. Afinal, temos uma diversidade cultural linda, étnica e 

física que deve ser respeitada, somos seres diversos e únicos, nossas diferenças devem ser 

celebradas e jamais julgadas”, conclui. 

 

 
 

https://lh3.googleusercontent.com/proxy/KuS_83N0K3uX9Z9ZLsPsEkBNcHWO6q-

Izwp9L2yXLYPnx94Hu9nY_5lkDlUsMkQJ2r7X9OF5I4VorYP8ga7Ngs1YrmTuUzNg2huo7F8briMQZmsn0uWQ6z7rqPY7QRL0cLROCHEOHN

j1Hje_ido 
 
 

(Texto adaptado – Estadão – 07/08/2020 . Texto na íntegra disponível em: 
https://emais.estadao.com.br/noticias/comportamento,o-que-e-gordofobia-saiba-quais-sao-os-efeitos-para-quem-
sofre-discriminacao,70003391269) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://emais.estadao.com.br/noticias/comportamento,o-que-e-gordofobia-saiba-quais-sao-os-efeitos-para-quem-sofre-discriminacao,70003391269
https://emais.estadao.com.br/noticias/comportamento,o-que-e-gordofobia-saiba-quais-sao-os-efeitos-para-quem-sofre-discriminacao,70003391269


Depois de ler os textos acima, responda as seguintes questões: 
 

1) Você já havia escutado o termo “gordofobia”?  

 

2) O que significa para você (como você entende esse termo)? 

 

3) Você já sofreu ou soube de alguém que sofreu essa discriminação 

(gordofobia) ou qualquer outro preconceito? Qual? Você poderia narrar 

essa experiência de forma sucinta? 

 

4) Na sua opinião, o que é necessário para “um corpo ser saudável”? 

 

5) O que é empatia? Dê um exemplo. 

 

6) Quais são os padrões de beleza considerados aceitáveis e perfeitos hoje? 

Sempre foi assim? Faça uma pesquisa e uma pequena redação sobre como 

esses padrões mudaram da antiguidade até hoje. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TAREFA 3 
 

 
 







 



 
 

Vídeo - https://youtu.be/iI3kaQnpmD0  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/iI3kaQnpmD0


TAREFA 4 

Olá. Espero que vocês estejam bem e com saúde. 

Essa semana vamos estudar a relação entre indivíduo e sociedade. Após a leitura do texto você 

terá que fazer a atividade. 

Link do texto: 

https://drive.google.com/file/d/1rRcvfeaMvOizMrZu-v9ugXeDMNjFwWko/view?usp=sharing 

Link do formulário: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfslkkE3wQ-

VoD8ERDyRwEZKNHWxQzXwCSLuBF6DvjiUCueuQ/viewform?usp=sf_link 

 

https://drive.google.com/file/d/1rRcvfeaMvOizMrZu-v9ugXeDMNjFwWko/view?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfslkkE3wQ-VoD8ERDyRwEZKNHWxQzXwCSLuBF6DvjiUCueuQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfslkkE3wQ-VoD8ERDyRwEZKNHWxQzXwCSLuBF6DvjiUCueuQ/viewform?usp=sf_link

