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C A D E R N O  D E  A T I V I D A D E S  R E M O T A S





“RECORDAR AS NOSSAS LEMBRANÇAS É REVIVER 
ACONTECIMENTOS QUE FAZEM PARTE DA NOSSA HISTÓRIA”.

Seguindo com esse tema Memórias, leia atentamente o texto a seguir.

VIDA PASSAGEIRA
Na década de 70, com meus 14 anos, era uma moça corajosa, decidida e 
inteligente. A vida era tranquila, as horas pareciam não passar. Apesar dos 
poucos recursos financeiros, curti muito minha pouca idade com amigos 
e amigas da época. Pais rigorosos tentavam colocar a gente na linha, onde 
muitas vezes não aceitavam o modo da gente ser e nos castigavam por isso. 
Vivi momentos inesquecíveis que levarei em minha memória para sempre.

A escola era humilde, mas de respeito. Lá, os melhores mestres da época 
ajudavam os alunos com muita dedicação, ensinavam com autoridade, quem 
não obedecesse sofria castigos, lembranças que jamais serão esquecidas.

Na casa de farinha, brincávamos de pega-pega, esconde-esconde, cai no 
poço, pula-carniça, entre outras brincadeiras. Nós inventávamos de tudo para 
ocuparmos nosso tempo livre com diversão.

As paqueras também faziam parte dos momentos de infância, a gente não 
podia evitar as explosões amorosas. Em meu coração ainda existe a cicatriz 
de um primeiro amor nunca correspondido. Não lembro mais seu nome, mas 
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era um rapaz gentil e generoso. Estudava na mesma classe que ele, contudo o 
garoto não era do mesmo lugar que morava, mas confesso que me interessei 
por ele, ele era lindo. Depois fiquei sabendo que ele gostava de outra pessoa 
e isso o deixava intocável por mim. Fiquei ciente que iria embora. Sequer ele 
saberia de um amor puro e forte, não saberia deste sentimento tão intenso que 
sentia por ele. Na verdade, ele nunca soube. Nem eu, naquela idade, entendia 
os anseios amorosos.

Mesmo em meio a tantas dificuldades que passávamos, como a falta de água, 
falta de comida, seca, nada impedia nossa felicidade. O brilho nos olhos e o 
sorriso no rosto demonstravam o orgulho de ter uma comunidade tão singular.

Sinto falta das brincadeiras, das amizades, das emoções, das paqueras e da 
ingenuidade das crianças. Sou feita de um passado cheio de cicatrizes boas 
e ruins, mas foi este tempo passado que edificou meu caráter e desenhou a 
minha personalidade.

Kailane Vitória Lima, 7o ano da Escola João Moreira Barroso - Prof. Maurício Araújo.
Disponível em: https://www.tudosaladeaula.com/2016/11/interpretacao-de-texto-memoria-questoes.html.

 

ANÁLISE TEXTUAL
 1.  Quais características a personagem se define no primeiro parágrafo?
  

2. Como era a atuação dos professores da personagem na época de sua 
infância?

3. Cite as brincadeiras descritas no texto.

4. Quais eram as dificuldades vivenciadas pela a personagem?



5. Que cicatriz a personagem ainda guarda em seu coração?

6. Como são descritos no texto as atitudes dos pais dessa década?

7. No último parágrafo notamos a presença do sentimento saudade. Cite 
palavras ou expressões que remete a esse sentimento.

8. Quem é a autora desse texto?

9. A vida é feita de momentos, uns se tornam inesquecíveis! Nessa caminhada 
até aqui, muitos percursos vividos nessa longa estrada da vida.

Deixe um breve relato de algo de sua infância ou 
um relato que tenha marcado a sua vida!



10) Nesse quesito vamos reviver um pouco de sua trajetória de vida.

MINHA VIDA, MINHA HISTÓRIA!

a) Meu nome:

b) Ano que nasceu:

c) Cidade onde nasceu:

d) Brincadeiras da infância:
 

e) Nome da primeira escola:

f) Amigos de infância:

g) Pessoas que marcaram a sua vida: 

h) Dificuldades enfrentadas:
 

 
i) Conquistas:

 

j) Saudades:
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Tema: MEMÓRIA E IDENTIDADE: DATAS QUE MARCAM

CONSCIÊNCIA NEGRA
O Dia Nacional da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro, foi incluído 
no calendário escolar nacional em 2003 e, em 2011, instituído oficialmente pela lei 
federal 12.519. A data faz referência ao dia da morte de Zumbi dos Palmares, líder 
do Quilombo de Palmares, que lutou para preservar o modo de vida dos africanos 
escravizados que conseguiam fugir da escravidão. 

A importância da data está no reconhecimento dos descendentes africanos na 
constituição e na construção da sociedade brasileira. O dia é marcado por atividades 
culturais, debates e manifestações organizadas pelo movimento negro em diferentes 
regiões do país.

POR QUE CONSCIÊNCIA NEGRA?

Uma data para refletir sobre a situação da 
população negra no país até os dias de hoje,
 pois é o segmento populacional mais 
atingido pela violência policial e pelas 
desigualdades sociais e econômicas.

Consciência Negra era o nome de um
 movimento anti-apartheid que estava 
à frente de greves que fragilizaram a política 
segregacionista na África do Sul em 1973.
 
Defendia a autoestima da população reprimida e adotou o lema “Black Is Beautiful”, 
do movimento negro dos Estados Unidos.  O objetivo era, além de reforçar as 
características físicas das pessoas negras, fazer com que o negro olhasse para si 
mesmo como ser humano.

UM POUCO MAIS SOBRE ZUMBI DOS PALMARES

Filho de Sabina e esposo de Dandara, Zumbi dos Palmares 
nasceu livre no estado de Alagoas em 1655 e representa, 
junto com outros líderes, a resistência negra à escravidão.

Quando Zumbi tinha 20 anos, o Quilombo dos Palmares 
foi atacado por soldados portugueses. Durante a resistência, 
ele se destacou como um bom guerreiro.  

Durante sua liderança, o quilombo cresceu e venceu muitas batalhas. O planejamento, 
os conhecimentos militares e estrategistas para derrubar o inimigo branco, além da 
coragem de Zumbi foi reconhecido por todos.



Mais tarde, em 1694, um grande ataque ao Quilombo dos Palmares destruiu a 
comunidade que resistia por mais de 90 anos. Zumbi conseguiu fugir, mas foi capturado 
pelas tropas bandeirantes.
 
No ano seguinte, aos 40 anos de idade, ele foi degolado em 20 de novembro. O corpo 
do líder negro foi esquartejado para mostrá-lo sem vida, sua cabeça inerte e sem luta, 
mas suas ações de resistências inspiram a comunidade negra até hoje.

https://almapreta.com/editorias/realidade/por-que-20-de-novembro-e-o-dia-da-consciencia-negra
https://www.todamateria.com.br/dia-da-consciencia-negra/

https://brasilescola.uol.com.br/datas-comemorativas/dia-nacional-da-consciencia-negra.htm
https://www.educamaisbrasil.com.br/educacao/dicas/o-que-e-e-para-que-serve-o-dia-da-consciencia-negra

Responda as próximas três perguntas baseadas no texto ‘Consciência Negra”:

1-) Há quanto tempo o Dia da Consciência Negra foi incluído no calendário escolar?

2-) O esposo de Dandara, Zumbi dos Palmares, nasceu livre no estado de Alagoas 
em 1655. Quantos anos se passaram desde o seu nascimento até hoje? 

Vamos continuar exercitando problemas envolvendo as quatro operações:

4-) Em um colégio 192 alunos participarão de um desfile, onde serão divididos em 
12 grupos. Quantos alunos devem conter em cada grupo?

5-) O motor antigo do Seu José bombeava 572 litros de água por minuto, o novo 
bombeia o triplo do antigo. Quantos litros de água o novo motor bombeará em uma 
hora para a cisterna? (Lembre-se: 1hora corresponde a 60 minutos)
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Leia o texto a seguir:

SISTEMA RESPIRATÓRIO
O sistema respiratório é o sistema responsável por garantir a captação de 
oxigênio do meio ambiente e a liberação do gás carbônico. Além disso, esse 
sistema está relacionado com o olfato, ou seja, nossa capacidade de perceber 
odores e relacionado também com a fala, devido à presença das chamadas 
pregas vocais em um dos órgãos do sistema respiratório.

Órgãos do sistema respiratório

Os órgãos do sistema respiratório são: fossas 
nasais, faringe, laringe, traqueia, brônquios, 
bronquíolos, alvéolos e pulmões.

Como funciona o sistema respiratório

O sistema respiratório funciona garantindo a 
entrada e saída de ar do nosso corpo. O ar 
inicialmente entra pelas fossas nasais onde é 
umedecido, aquecido e filtrado. Ele então segue 
para a faringe, posteriormente para laringe e 
para a traqueia. A traqueia ramifica-se em dois 
brônquios dando acessos aos pulmões. O ar segue, 
então, dos brônquios para os bronquíolos e finalmente chega aos alvéolos 
pulmonares. No sentido contrário ocorre a saída do gás carbônico.

Inspiração e Expiração

A respiração é conseguida graças à realização 
de dois movimentos respiratórios: a inspiração
 e a expiração.

Inspiração: garante a entrada de ar no sistema
 respiratório. Nesse processo há a contração
 do diafragma e dos músculos intercostais, 
levando a expansão da caixa torácica e 



diminuição da pressão em seu interior.
Expiração: quando o ar sai do sistema respiratório. Nesse processo os músculos 
torácicos relaxam, assim como o diafragma, levando à redução da caixa torácica 
e ao aumento da pressão interna.

Sistema Urinário
O sistema urinário, é o sistema responsável por produzir, armazenar 
temporariamente e eliminar a urina, um composto que garante a eliminação 
de substâncias que estão em excesso no organismo e resíduos oriundos do 
metabolismo.

Órgãos do sistema urinário e suas funções
Os órgãos do sistema urinário são: dois rins, dois ureteres, 
a bexiga urinária e a uretra. Eles atuam de maneira 
conjunta, garantindo a filtração do sangue, a produção da 
urina e sua eliminação. Na tabela a seguir, temos os órgãos 
que compõem o sistema urinário e suas respectivas funções.

Diferenças entre o sistema urinário masculino e feminino

O sistema urinário masculino e feminino apresenta os mesmos órgãos. 
Entretanto, algumas diferenças podem ser observadas. Veja algumas delas a 
seguir:
A bexiga está localizada em frente ao reto. Nos homens, essa se separa do reto 
pelas vesículas seminais, enquanto na mulher, observa-se a presença da vagina 
e útero.

A uretra no homem apresenta outra função além de garantir a eliminação da 
urina. Nesse sexo, a uretra dá passagem também ao sêmen durante a ejaculação. 
No sexo feminino, por sua vez, a uretra é considerada um órgão exclusivo do 
sistema urinário.

A uretra masculina é maior que a uretra feminina. Enquanto a uretra masculina 
possui cerca de 20 cm, a feminina apresenta apenas 4 cm.

Fonte: https://brasilescola.uol.com.br/biologia/sistema-respiratorio.htm. Acesso em 09 de outubro de 2020.

https://brasilescola.uol.com.br/biologia/sistema-excretor.htm



Atividade
1. Em relação a nossa respiração, que tipo de gás nos captamos e qual 
liberamos?

2. Além da respiração, esse sistema está relacionado a outras atribuições 
importantes. Cite 2 exemplos e explique.

3. Marque a alternativa que apresenta apenas órgãos do sistema respiratório:

a) Faringe, laringe, traqueia, brônquios e Pulmões.
b) Faringe, laringe, rins, brônquios e Pulmões.
c) Pulmões, fígado, fossas nasais, uretra e Pulmões.
d) Fossas nasais, faringe, laringe, uretra, rins e Pulmões.

4. Explique a diferença entre inspiração e expiração.

5. Complete:

Durante o processo de respiração, o ar inicialmente entra pelas 

__________________ onde é umedecido, aquecido e filtrado. Ele então segue 

para a _________________, posteriormente para __________________ e para a 

____________________. A traqueia ramifica-se em dois ____________________ 

dando acessos aos _____________________. O ar segue, então, dos brônquios 

para os bronquíolos e finalmente chega aos _____________________. No 

sentido contrário ocorre a saída do ______________________.
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MEMÓRIA E IDENTIDADE: 
DATAS QUE MARCAM
FERIADOS
Segundo o dicionário, a palavra feriado significa “adjetivo, substantivo masculino Diz-se de, 
ou dia de repouso por motivo religioso ou civil, ou do dia em que, por um motivo qualquer, se 
suspendem as aulas num estabelecimento de ensino. ”

Disponível em: < https://www.dicio.com.br/feriado/>

Os feriados podem ser civis ou religiosos, de acordo com a Lei 9.093/95. Podendo ser 
internacionais, nacionais, estaduais e municipais.

LISTA DOS FERIADOS NACIONAIS E ESTADUAIS (RN) DE 2020:

1º de janeiro - Confraternização Universal (Quarta)
25 de fevereiro - Carnaval (Terça)
10 de abril– Paixão de Cristo (Sexta)
12 de abril – Páscoa (Domingo)
21 de abril – Tiradentes (Terça)
1º de maio – Dia do Trabalho (Sexta)
11 de junho – Corpus Christi (Quinta)
7 de setembro – Independência do Brasil (Segunda)
3 de outubro – Mártires de Cunhaú e Uruaçu (Sábado)
12 de outubro – Nossa Senhora Aparecida (Segunda)
2 de novembro – Finados (Segunda)
15 de novembro – Proclamação da República (Domingo)

25 de dezembro – Natal (Sexta)

12 DE OUTUBRO DIA DE NOSSA SENHORA APARECIDA

Considerando que estamos no mês de outubro, e que o dia 12 é dedicado a Nossa Senhora 
Aparecida, sendo classificado como um feriado religioso nacional, vamos tentar entender um 
pouco mais sobre ela e sua história, o porque ela é considerada padroeira do Brasil.

“Nossa Senhora Aparecida é o nome que acabou sendo dado a uma imagem de Nossa 
Senhora da Conceição, feita de terracota, 36 centímetros de altura e 2,5 quilos, que teria sido 
encontrada em outubro de 1717, por três pescadores no Rio Paraíba do Sul em São Paulo.

Como a santa foi “aparecida”, a alcunha logo pegou. O episódio foi considerado um milagre 
- e logo outros relacionados à santa foram sendo narrados. De sorte que a pequena capela 
originalmente erguida, em 1745, para abrigá-la passou a atrair mais e mais romeiros, e o local 
aos poucos se transformou em uma cidade, Aparecida.

Hoje Aparecida é o principal ponto de turismo religioso do país. Anualmente, cerca de 12 
milhões de romeiros visitam o Santuário Nacional - que recebeu, aliás, os três últimos papas 
do catolicismo, João Paulo 2º, Bento 16 e Francisco. No feriado dedicado à santa, o local 
costuma ser visitado por 200 mil pessoas.”



Disponível em: < https://www.bbc.com/portuguese/brasil-45796997>

ATIVIDADE:
1. O Brasil é famoso pelos seus feriados, esse ano teríamos 12 “feriadões”, quando 
o feriado cai próximo ao final de semana. Qual a sua opinião sobre os feriados, 
considerando que eles movimentam a economia do nosso país, gerando renda a 
muitas famílias? 

2. Sabendo que o Estado é laico, você concorda com a existência de feriados 
religiosos?

3. Qual a sua opinião sobre Nossa Senhora Aparecida, considerando que ela é uma 
das poucas santas negras conhecidas?

4. Você já tinha visto o Santuário de Nossa Senhora Aparecida? Comente o que 
achou analisando a imagem acima, se conseguir, pesquise outras imagens.

5. Quais dos feriados mencionados na lista você não conhecia?
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TEMPOS HISTÓRICOS 
MARCANDO IDENTIDADE
 DOS NATIVOS NAS “AGUAS-MARÉ”

Prof. Dijailso Ferraz |FT|2014.

MEMÓRIA E IDENTIDADE 
DO POVO GUAMAREENSE. 
Momentos Marcantes da sociedade de Guamaré
GUAMARÉ LOCALIZADO NA REGIÃO DA COSTA 
BRANCA NO  RIO GRANDE DO NORTE NO NORDESTE BRASILEIRO.

O Município de Guamaré, localizado a 186 km, da capital do Sol, vem somando muitas 
histórias com o povo Guamareenses, E em cada parte do nosso município, encontramos 
templos religiosos: Catolicismo, e Evangélicos Tempos, templos históricos que marcaram e 
ainda marcam em pleno século XXI.   Tem marcado a história do nosso povo Guamareenses. 
E representa de alguma forma, a maneira que as igrejas se adaptaram ás diferenças culturas 
em nossa região e os momentos históricos.  

Através das grandes festas e realizações, casamentos, missas, cultos evangélicos, Marcha para 
Jesus, passeata pela paz, entre outras ações que vem beneficiando a sociedade de Guamaré.

Acreditamos que as religiões neste tempo tem de pandemia, vem  contribuído muito para a 
saúde mental e espiritual da nossa população.  Realizando suas missas e cultos evangélicos.

Os trabalhos eclesiásticos e sacerdotal, que os Padres e Pastores das Igrejas evangélicas e 
católica  carismáticas da nossa região tem desempenhado excelente papel diante da 
sociedade Guamareenses. Orientando e dando assistência ao povo carente através da 
evangelização e da catequese, do discipulado, católicas ou evangélicas. 



A igreja também revelou os efeitos de Jesus por meio das 
ações a favor dos mais necessitados e da participação 
em tarefas nas áreas de educação, saúde, no 
profissionalismo e na espiritualidade. Preparando o 
povo para somente servir. Mas a forma mais importante 
de anunciar o evangelho é o testemunho de uma vida 
cada vez mais cristã.  Levando jovens e adolescentes 
aos pés do Santíssimo da nossa fé pregada em Deus.

Aqui temos algumas imagens das seguintes igrejas: Batista de Baixa do Meio, Assembleia de 
Deus templo Central, Igreja Batista Nacional, Assembleia de Deus Missões, Igreja Católica São 
Sebastião.

Os cristãos Guamareenses têm compromissos maiores com a solidariedade humana porque 
acreditam que Deus os criou à sua imagem e semelhança. Por que isso milhares de pessoas 
entregam suas vidas ao serviço do próximo, renunciando às vezes ao seu bem-estar pelo bem 
dos outros.

 (Apostila Ensino Religioso, elaborado pelo Professor. Dijailso Ferraz, para aulas remotas, 
imagens extraídas do Google página esporte Guamaré) |09|outubro de 2020). 

1. Descreva duas igrejas católicas e evangélicas existentes no lugar que você mora?

 2-  Fale das semelhanças existentes entre ambas as igrejas.

3- Se no lugar que você mora só existir uma igreja, descreva-a.

4- Você participa de algum projeto ou campanha de iniciativa da igreja em favor 
dos necessitados no lugar onde você mora? 



Responsáveis pela elaboração das atividades
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Língua Portuguesa
Maria Da Conceição Dos Santos 

Matemática
Flávia Costa Drummond Banhos

Ciências
Glaicon De Sousa Santos

Artes
Thâmara Monique Cunha

Ensino Religioso
Djailson Gomes Ferraz
 






