
 

Colégio Pedro II - Campus Humaitá II 6º ANO 
Semana 12: 

09/12 
A 

15/12 

PROJETO PEDAGÓGICO DE 
ACOLHIMENTO 

DISCIPLINAS: Ciências, Geografia e História 

 

Resumo das Tarefas da Semana 

 O que fazer? Como enviar? 

1 Ciências: Ler os slides  e responder as 

perguntas. 

Por e-mail:  

fabio.moreira@maria thereza.com.br 

2 Geografia: Ler o cordel que conta a história 

de Aqualtune e fazer as atividades inspiradas 

nele apresentadas a seguir. 

Pelo Moodle até 23/12. Caso não 

possam acessá-lo, enviar para 

colaboreh@gmail.com , indicando nome 

e turma no título do e-mail. 

3 História: Realizar os exercícios sobre o tema: 

jornais (Atividades 1 e 2)/ Elaborar uma linha 

de tempo(Atividade 3). 

 

Você poderá enviar as atividades para 
o e-mail: rllopis22@gmail.com 

 

TAREFA 1 

 

		
 
 
 

 
NOME: ___________________________________ Turma: ______    CAMPUS:  __________________  

 

 

ü Prezado (a) aluno (a), clique no link abaixo para acessar os slides. 

https://drive.google.com/file/d/14JeQqw1hKfjGl9kdSz0IJerINnZXpdhp/view?usp=sharing	

 

Colégio Pedro II - Departamento de Biologia e Ciências - 6º ano / 2020 

Módulo III: O Sistema Nervoso 

Atividade 1: Fato ou Fake? Os mitos e verdades sobre o nosso cérebro 

 

 



Pronto para começar a explorar o módulo III? 

Seja bem-vindo ao SISTEMA NERVOSO! Aqui nós vamos 
continuar aprendendo sobre o corpo humano, começando pela parte 
mais famosa do Sistema Nervoso: o Cérebro.  

Tudo que você aprendeu, desde que nasceu, foi graças ao 
Sistema Nervoso. Essa é a parte do nosso organismo responsável por 
detectar e perceber os estímulos ambientais (visuais, auditivos, 
olfativos etc.) através dos nossos sentidos. Todas as informações são 
conduzidas até o nosso cérebro, onde os neurônios vão formando 
novas conexões. É assim que vamos aprendendo e formando novas 
memórias.  

É no nosso cérebro também que comparamos as informações atuais com aquilo que já vimos ou 
ouvimos antes, pensamos sobre determinado assunto, julgamos as informações que recebemos e 
tomamos decisões. 

Falando em julgar informações... 

Talvez você ainda não tenha estudado o cérebro com detalhes, 
mas certamente já ouviu falar dele antes de ler esse texto. Mas será que 
tudo que você já ouviu sobre o cérebro é verdade?  

Nesta atividade, você vai encontrar algumas informações sobre o 
funcionamento do Cérebro. Algumas são verdadeiras (fato), enquanto 
outras são o resultado da interpretação incorreta de algumas 
informações científicas (fake), os mitos ou neuromitos. Leia cada uma 
delas, com calma, e responda, se você acha que é verdade ou mito. 

Não precisa se preocupar, isso não é uma avaliação.  Vamos apenas conversar um pouco sobre o que as 
pessoas realmente sabem sobre o cérebro, e sobre o que a ciência já comprovou a respeito deste 
assunto. 

 

1- OS NEURÔNIOS SÃO AS ÚNICAS CÉLULAS IMPORTANTES DO CÉREBRO.  

(MITO)  
(VERDADE) 
 
 

2 - QUANDO ENVELHECEMOS, OS NOSSOS NEURÔNIOS CONTINUAM 
FORMANDO NOVAS CONEXÕES E CONTINUAMOS APRENDENDO. 

(MITO)  
(VERDADE)  
 
3 - ENQUANTO DORMIMOS, NOSSO CÉREBRO ESTÁ EM REPOUSO, COMO SE 
ESTIVESSE DESLIGADO PARA DESCANSAR 

(MITO)  
(VERDADE) 
 
 

4 – DORMIR MENOS PARA FICAR ESTUDANDO É MELHOR PARA APROVEITAR O 
TEMPO E APRENDER MAIS. 

(MITO)  
(VERDADE) 



 

5 - ENQUANTO DORMIMOS, O NOSSO CÉREBRO CONSOLIDA (FORTALECE) 
AS NOSSAS MEMÓRIAS. 

(MITO)  
(VERDADE)  
 
 

6 - É NO CORAÇÃO QUE FICAM AS NOSSAS EMOÇÕES, ENQUANTO A RAZÃO É 
RESPONSABILIDADE DO CÉREBRO. 

(MITO)  
(VERDADE)  
 
 

7 - OS MENINOS JÁ NASCEM COM MAIS FACILIDADE PARA APRENDER 
MATEMÁTICA DO QUE AS MENINAS, POIS O CÉREBRO MASCULINO É MAIS 
APTO PARA ESTA ÁREA DE CONHECIMENTO. 

(MITO)  
(VERDADE) 
 

9 - OUVIR MÚSICA CLÁSSICA AUMENTA A NOSSA INTELIGÊNCIA. 

(MITO)  
(VERDADE)  
 
 

10 - ALGUMAS PESSOAS USAM MAIS O LADO DIREITO DO CÉREBRO, 
ENQUANTO OUTRAS PESSOAS USAM MAIS O LADO ESQUERDO. 

(MITO)  
(VERDADE) 
 
 

 
Referências das imagens: 

https://www.bitmoji.com/ 

https://www.pexels.com/pt-br/ 

https://pixabay.com/pt/ 

 
 
 
 

  

 

 

 

 



TAREFA 2 

              Departamento de Geografia 
               Professora Stella Mendes 

                 Heroínas Negras Brasileiras 

Objetivos da atividade:  

• Trabalhar a interpretação de gráficos, mapas e noções 
de localização.  

• Estimular uma reflexão sobre a composição racial da 
sociedade brasileira e suas desigualdades.  

 

No dia 20 de novembro,  dia da morte de Zumbi dos Palmares, líder da resistência negra e 

da luta pela liberdade, celebramos o Dia da Consciência Negra. Esta data tem como objetivo 

promover uma reflexão sobre a inserção do negro na sociedade brasileira. Infelizmente, embora a 

população negra corresponda a 56,1% da população do nosso país, segundo dados do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e o povo africano tenha tido grande influência na 

formação cultural brasileira, poucas são as personalidades negras conhecidas e divulgadas pela 

grande mídia.  

Diante deste apagamento, a escritora Jarid Arraes decidiu criar uma coleção de cordéis 

nomeada de Heroínas Negras na História do Brasil. Durante quatro anos ela pesquisou e 

escreveu biografias em poesias de cordel de mulheres que levantaram a voz contra justiça e 

opressão. A seguir são apresentados trechos do cordel conta a história de Aqualtune. Leia-os 

para fazer as atividades pedidas:  

Aqualtune  (Jarid Arraes) 

Como filha de um rei 

Aqualtune era princesa 

Era no reino do Congo 

Da mais alta realeza 

E na tradição que tinha 

Encontrava fortaleza. 

 

Lá no Congo era feliz 

De raiz no ancestral 

Mas havia outros reinos 

Dos quais Congo era rival 

E por isso houve guerra 

Com desfecho vendaval. 

 

Na disputa dessa guerra 

Foi seu povo humilhado 

E o reino de seu pai 

Foi vendido como escravo 

Mais de dez mil lutadores 

Igualmente enjaulados. 



            

           Aqualtune foi vendida 

Em escrava transformada 

Foi levada para um porto 

Onde foi então trocada 

Por moeda, por dinheiro 

Pruma vida aprisionada. 
 

Acabou num navio negreiro 

Que ao Brasil foi viajar 

Nos porões do sofrimento 

Muito teve que enfrentar: 

As doenças e tristezas 

E a maldade a transbordar. 
 

Aqualtune com seu povo 

Nos porões muito sofreu 

Tinham febres e doenças 

Pela dor que só cresceu 

Era fome e era castigo 

Muita gente padeceu. 
 

Foi no Porto de Recife 

Que o navio então parou 

Quando muito finalmente 

No Brasil desembarcou 

Aqualtune novamente 

Teve alguém que a comprou. 
 

Foi vendida como escrava 

Chamada reprodutora 

Imagine o pesadelo 

Que função mais redutora. 
 

Sua principal função 

Seria a de procriar 

Imagine uma princesa 

Isso tudo enfrentar! 
 

Foi levada a Porto Calvo 

Pernambuco, a região 

E vivendo como escrava 

Enfrentou a solidão 

Os castigos e torturas 

No seu corpo a agressão. 
 

Mas na vida de tortura 

Aqualtune ouviu falar 

Sobre a pura resistência 

Dos escravos a lutar 

E soube de Palmares 

O que pode admirar. 
 

Aqualtune se empolgou 

Do seu povo quis a luta 

E pensou em se juntar 

Pra somar nessa labuta 

Mesmo estando em gravidez 

Ela estava resoluta. 
 

Junto com outras pessoas 

Negras de muita coragem 

Aqualtune fez a fuga 

Mesmo com toda voragem 

Foi parar em um quilombo 

E falou de sua linhagem. 
 

Todos lá reconheceram 

Que ela era uma princesa 

E por isso concederam 

Território e realeza 



Para a brava Aqualtune 

Coroada de firmeza. 
 

Nos quilombos do Brasil 

Era forte a tradição 

De manter vivas raízes 

Africanas na nação 

Aqualtune isso queria 

Disso fazia questão. 
 

Mas a sua importância 

Muito mais se mostraria 

Não se sabe com certeza 

Mas pelo que se anuncia 

Aqualtune teve um filho 

E Ganga Zumba ele seria. 
 

Segundo essa tradição 

Foi avó doutro guerreiro 

De imensa relevância 

Para o negro brasileiro 

Era Zumbi dos Palmares 

Liderança por inteiro. 
 

Aqualtune, infelizmente 

Faleceu numa armação 

Planejada por paulistas 

Com fim de destruição 

Do quilombo de Palmares 

E de sua tradição. 
 

Sua aldeia foi queimada 

Pelos brancos assassinos 

Não se sabe bem a data 

Do seu fim e desatino 

Mas a sua história viva 

Para isso a descortino.  

Quando ela faleceu 

Bem idosa já estava 

Aqualtune sim viveu 

Como líder destacava 

Essa força feminina 

Que a princesa exaltava. 

 

Eu só acho um absurdo 

Porque nunca ouvi falar 

Na escola ou na tevê 

Nunca vi ninguém contar 

Sobre a garra de Aqualtune 

E o que pôde conquistar. 

 

Uma história como a dela 

Deveria ser contada 

Em todo livro escolar 

Deveria ser lembrada 

No teatro e no cinema 

Que ela fosse retratada. 

 

A história do meu povo 

Nordestino negro forte 

É tão rica e importante 

É vitória sobre a morte 

Pois ainda do passado 

Modificam nossa sorte. 

 

Quando penso em Aqualtune 

Sinto esse encorajamento 

A  vontade de enfrentar 

De mudar neste momento 

Tudo aquilo que é racismo 

E plantar conhecimento.

InÍ	Íntegra do cordel disponível em https://www.geledes.org.br/aqualtune-princesa-no-congo-mas-
escrava-no-brasil/  



Atividades 

1 – NOS LOCALIZANDO: Como puderam ler, o cordel retrata a história de uma princesa do 

Congo que é vendida como escrava e transportada em um navio negreiro até o porto de Recife, 

em Pernambuco. Identifique no mapa abaixo os locais aproximados de origem de Aqualtune e 

de seu destino.  

Dica: use um Atlas ou o Google Maps para te auxiliar a encontrar os locais. 

Fonte da imagem: https://paises.ibge.gov.  

 

2 – QUIZ: A escravidão no Brasil terminou oficialmente há 132 anos, em 13 de maio de 1988. 

Entretanto, quando olhamos as estatísticas da nossa população podemos perceber grandes 

diferenças entre a realidade da população branca e negra. Analise as informações apresentadas 

a seguir e preencha as lacunas com V quando a sentença for VERDADEIRA e F quando for 

FALSA.

 

 

Você pode responder estas atividades da forma que for mais fácil para você: pelo Moodle, 

onde poderá ver o gabarito das questões 1, 2 e 4 após fazê-las; em um documento feito no 

computador; fazer num papel e tirar foto, gravar um áudio com as respostas, editar sobre uma 

foto capturada a partir da atividade.  

	



 

 

 

 

	

	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribuição de renda 

Os negros ganham menos no Brasil do 
que os brancos. Segundo o IBGE, o 
rendimento médio domiciliar per capita 
de pretos e pardos era de R$ 934 em 
2018. No mesmo ano, os brancos 
ganhavam, em média, R$ 1.846 – 
quase o dobro.  Entre os 10% da 
população brasileira que têm os 
maiores rendimentos do país, só 
27,7% são negros. 

	

Fonte:	IBGE	e	
https://piaui.folha.uol.com.
br/lupa/2019/11/20/conscie
ncia-negra-numeros-brasil/	

	



 

 (        ) A chance de um jovem negro ser vítima de homicídio no Brasil é maior do que a de um 

jovem não negro.  

(        ) Em 2007, a chance de um jovem negro ser vítima de homicídio no Brasil era maior do 

que em 2017, o que mostra uma melhoria da qualidade de vida da população negra.  

(        ) Em 2016, havia muito mais crianças pretas e pardas de 5 a 7 anos trabalhando do que 

crianças brancas.  

(        ) Pretos e pardos são maioria no mercado de trabalho somente entre aprendizes e 

trainees –  57% e 58% dos trabalhadores, respectivamente.  

(        ) Negros ocupam mais de 10% das cadeiras nos Conselhos de Administração e das 

gerências das empresas. 

(        ) O Norte e o Nordeste do Brasil são as regiões com menor taxa de analfabetismo.  

(        ) Não há diferença entre o percentual de analfabetos entre a população branca e preta.  

 
3 – Nos versos finais do cordel, que relata a dura vida que nossa heroína teve ao chegar no 

Brasil na condição de escrava, a autora afirma que ao pensar nela tem vontade de enfrentar e 

mudar tudo aquilo que é racismo. Considerando o texto e as informações que analisou , 

responda: 

a) Como você percebe o racismo na nossa sociedade atual? 
b) Por que você acha que há diferenças tão grandes entre a população branca e negra? 
c) E você, o que tem vontade de mudar para termos um mundo melhor?	

	

4 – DESAFIO: A história narrada por Jarid Arraes fala sobre elementos e personagens que 

marcaram  a escravidão no Brasil. Tente nomear as imagens a seguir com palavras existentes 

no cordel que leu no início desta atividade, como é mostrado no exemplo.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referências das imagens: 
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra24482/vista-de-recife-e-seu-porto; 
https://www.almapreta.com/editorias/realidade/aqualtune-a-luz-de-palmares; 
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-44091474; 
https://www.reddit.com/r/ImagesOfThe1800s/comments/7ke0ar/navio_negreiro_portugu%C3%AAs_em_cabo_frio_rio_de/ 
https://www.geledes.org.br/nota-de-apoio-ao-quilombo-de-palmas/  

	

_________________________________________
______________	

Aqualtune 

1 

	

	

_________________________________________
______________	

2	 3	

	

___________________________________
______________	

	

_________________________________________
______________	

4	

	

___________________________________
______________	

5	



TAREFA 3 

Colégio Pedro II – Campus Humaitá II – História – 6º ano/2020 

Professora: Rosana Llopis 

	

ATIVIDADE 1 

 

Hoje, a nossa atividade privilegiará uma fonte muito importante: o jornal. 

 

 Através dos jornais podemos tomar conhecimento das notícias mais 
recentes e obter informações de utilidade pública. 

 A seguir, observe atentamente a reprodução da capa do jornal “O Extra”, 
de segunda-feira, 7 de dezembro de 2020 e responda: 

 

1) Qual o assunto da manchete destacada “Rio começa testagem em massa 
para Covid amanhã”?  

 

 

2) Essa manchete é uma OPINIÃO ou um FATO? 
 

OO	

Olá, queridos alunos! 

Vamos continuar na luta contra 
o CORONAVÍRUS! 



 

 

ATIVIDADE 2 

 

Você já ouviu falar em Fake News? 

 

Ao divulgar a notícia que acabamos de ler, o jornal presta um serviço à 
sociedade. No entanto, há algum tempo, temos visto e ouvido muitas notícias que 
têm trazido prejuízos à população por divulgarem informações falsas. São as 
Fake News.		



Você sabe o que são Fake News? 

 

De acordo com o site “Mundo Educação”, apesar de parecer recente, o 
termo fake news, ou notícia falsa, em português, é mais antigo do que aparenta. 
Segundo o dicionário Merriam-Webster, essa expressão é usada desde o final 
do século XIX. O termo é em inglês, mas se tornou popular em todo o mundo 
para denominar informações falsas que são publicadas, principalmente, em redes 
sociais. 

As Fake News são muito perigosas, pois muitas pessoas não conseguem 
identificá-las e passam a acreditar no que leram, ouviram ou viram e tomam 
decisões influenciadas por essas notícias.  

 

Agora que você já sabe o que são Fake, responda:  

 

A) Você já viu, ouviu ou leu uma Fake News? __________ 
 

B) Sobre qual assunto? __________________________ 
 

C) Você considera que essa notícia falsa pode trazer algum tipo de problema 
para alguém? Por quê? 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 

Adaptação: Fonte: <https://www.vitoria.es.gov.br/arquivos/20200406_6_a_9_anos.pdf. > Acesso em: 
10 nov. 2020. 

 

 

 

 



ATIVIDADE 3 
	

	

Fonte: Caderno de atividades 6º e 7º ano – Governo Municipal de Araripina – maio 2020. 

	

	

I) A partir do texto acima, organize uma linha de tempo com as gripes que 
marcaram a História: 

	

	

_______________________________________________________________________________________________	

	

Obs: As respostas das atividades devem ser enviadas, por e-mail:  rllopis22@gmail.com 

	

	

 

 


