
 
 

E.M. Professor Sebastião Vayego de Carvalho 

Av. Ver. Rubens Mazieiro, 100 – Ouro Fino Paulista – CEP: 09442-700 

Fone: (11) 4822-3137 / 4827-0948 
E-mail: emvayego@hotmail.com 

 

ADAPTADA 

DISCIPLINA: ARTE 

SEMANA: 10 
10/05/2021 A 14/05/2021 

 

NOME: Nº: SÉRIE: 9ºA/B/C 

PROFESSOR(A): RITA CARGA HORÁRIA SEMANAL: 02 

ENVIAR PARA: GOOGLE CLASSROOM /WHATSAPP 
DATA DE ENTREGA: 17/05/2021 

OBJETOS DE CONHECIMENTO/CONTEÚDO: MÚSICA DE PROTESTO 

HABILIDADE(S): ): (EF69AR16) Analisar usos e funções da música em seus contextos de produção e circulação, 
relacionando as práticas musicais às diferentes dimensões da vida social, cultural, política, histórica, econômica, 
estética e ética. (EF69AR17) Explorar e analisar, criticamente, diferentes meios e equipamentos culturais de 
circulação da música e do conhecimento musical. (EF69AR31) Relacionar as práticas artísticas às diferentes 
dimensões da vida social, cultural, política, histórica, econômica, estética e ética. 

 

ESTRATÉGIAS E RECURSOS: CONTEXTO, QUESTÕES, AUDIÇÃO SONORA E ILUSTRAÇÃO. 

ORIENTAÇÕES: LER O TEXTO COM ATENÇÃO, OUVIR O RAP SUGERIDO NA ATIVIDADE, RESPONDER AS QUESTÕES E CRIAR UM 

DESENHO ILUSTRATIVO DO RAP DO MC SID “BRASIL DE QUEM?” 

 
 

Música de protesto 

A música para a maioria das pessoas é uma forma de expressar sentimentos, desejos, frustrações, conceito 

que não está muito longe da realidade, pois durante muito tempo a música foi utilizada como forma de “abrir 

os olhos da humanidade” para as questões que afligiam o mundo, como a guerra, a discriminação, a 

opressão, etc. Foi a partir de 1960 que a música de protesto ganhou popularidade, levantando diversas 

questões como, por exemplo, discussões em favor da liberdade de expressão, pelo fim das guerras e do 

desarmamento nuclear, idealizando um mundo de “paz e amor” Em 1964, no Brasil, a repressão e a censura 

instauradas pelo regime militar deram origem a movimentos musicais que viam na música uma forma de 

criticar o governo e de chamar a população para lutar contra a ditadura. Os grandes nomes desse período 

foram Gilberto Gil, Caetano Veloso, Chico Buarque, Geraldo Vandré, entre outros. Músicas com os títulos 

como: “É Proibido Proibir”, “Que as Crianças Cantem Livres” e “Para Não Dizer que Não Falei das Flores” 

fizeram sucesso na época e até hoje ainda fazem. 

Foram diversas as canções que falavam da maneira insana que o regime controlava e tratava a população. 

As bandas de músicas atuais e de caráter revolucionário demonstram o quanto a música ainda é um forte 

instrumento de manifestação contra o avanço do desenvolvimento desordenado no planeta, autoritarismo e 

intolerância, hoje o Rap é um dos ritmos mais conceituados da atualidade, apresentando letras de protesto 

contra as desigualdades sociais, raciais e religiosas. 
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Clique no link abaixo e ouça o rap do Mc Sid - Brasil de Quem ? 

 
O Rap é um dos pilares do Movimento Hip Hop que se originou nos guetos de Nova Iorque por comunidades 

pobres jamaicanas, latinas e afro-americanas. O objetivo desse movimento era, e ainda é, o de combater a 

pobreza, a violência, o racismo, o tráfico de drogas, a falta de saneamento e de educação. Este estilo musical 

mescla um ritmo intenso com rimas poéticas, sendo assim, é uma música rimada. Geralmente, o rap é 

cantado e tocado por uma dupla composta por um DJ (disc-jóquei), que fica responsável pelos efeitos 

sonoros e mixagens, e por MCs que se responsabilizam pela letra cantada. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=4Y_5uJpSOZM 
 
 

 
Questões 

 

1 Diga com sua palavras para que serve uma música de protesto? 
 

2 O rap do MC Sid protesta sobre o que? 
 

4 Se você fosse fazer uma música de protesto, iria protestar sobre o que? 
 

5 Em uma folha a parte, faça um desenho ilustrando o rap do MC Sid. 

https://www.youtube.com/watch?v=4Y_5uJpSOZM
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DISCIPLINA: CIÊNCIAS 

SEMANA 10 10/05 a 14/05. 
 

 

NOME: Nº: SÉRIE: 

PROFESSOR(A):EDNA CIPRIANO CARGA HORÁRIA SEMANAL: 4 AULAS 

ENVIAR PARA: google classroom DATA DE ENTREGA: 17/05 

OBJETOS DE CONHECIMENTO/CONTEÚDO: Radiações e suas aplicações na saúde. 

HABILIDADES: 
EF09CI07: Identificar e compreender o avanço tecnológico da aplicação das radiações na 
medicina diagnóstica (raio X, ultrassom, ressonâncias nuclear e magnética) e no tratamento 
de doenças (radioterapia, cirurgia ótica a laser, infravermelho, ultravioleta etc.). 

ESTRATÉGIAS E RECURSOS: Discussões sobre o assunto, entretanto com ênfase para o 

desenvolvimento de habilidades e competências do indivíduo, recursos utilizados como 
livros didáticos, vídeos ,video aulas ao vivo pelo aplicativo de de vídeo chamada. 

 

ORIENTAÇÕES Lê com atenção copiar no caderno enviar foto pelo google classroom 
Horário de atendimento de segunda a sexta das 8h ás 12h. 

 

MATERIAL DO 2° BIMESTRE. 

 
 

 

Ondas, som e luz: Vivemos rodeados por ondas, mecânicas, luminosas, sonoras, 

ondas de radio ondas eletromagnéticas (relativo a propriedades dos campos elétricos). 

Graças as ondas podemos assistir programas de TV, ouvir rádio, aquecer um alimento 

no forno micro-ondas e as comunicações via satélite. 

Vivemos cercados por sons e luz, alguns ocorrem naturalmente como o trovão outros 

são produzidos com alguma finalidade, como canto dos pássaros para atrair a femea. 

Alguns sons são apenas ruídos e barulhos que poluem o meio ambiente. 

A luz é a forma de energia que produz a sensação visual quando atinge aretina 

dos nossos olhos. O ramo da Física que estuda as ondas é a Ondulatóriao que estuda 

o som é a acústica e o que estuda a luz a óptica. 
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Ondas: Uma perturbação produzida em um ponto de um meio propaga-se 

progressivamente a todos os pontos desse meio como, por exemplo, deixando cair uma 

pedra em um lago de águas paradas, observa-se que a perturbação causada pelo 

impacto da pedra na água origina uma ondulação que se propaga pela superfície do 

lago. 

Uma onda transmite energia sem o transporte de matéria. 
 
Ondas mecânicas: Aquelas que precisam de um meio material (ambienteonde 

ocorrem determinados fenômenos) param se propagar . 

Exemplo: Ondas sonoras, as ondas mecânicas se propagam no vácuo. 

 
Ondas eletromagnéticas: São aquelas que não necessitam de um meio material 

para se propagar. 

Exemplos: Ondas de rádio, ondas de luz visível ,micro-ondas, ondas ou raios gama, 

raios cósmicos. 

O conjunto das ondas eletromagnéticas é denominado espectro eletromagnético. As 

cores do arco íris formam a única parte do espectro que se pode ver; constituem a faixa 

de luz visível, as demais ondas, ou seja, ondas de rádio, ondas ou raio ultravioleta, 

raios ou ondas gama raios cósmicos são invisíveis. 

O sol é uma fonte de ondas eletromagnéticas. 
 

 



 

 

Raios Gama: Carregam muita energia e danificam as células vivas pelas quais atravessam; 

são liberados pelo núcleo de átomos radioativos nas reações nucleares, como a explosão de 

uma bomba atômica. 

Raios-X: Em grandes quantidades podem prejudicar os olhos e causar câncer de pele. 
 

Raios infravermelhos: tipo de radiação produzida por objetos quentes. 
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DISCIPLINA: MATEMÁTICA DIFERENCIADA 

SEMANA:10 – 10/05/2021 Á 14/05/2021 

 

NOME: Nº: SÉRIE: 

PROFESSOR(A): MAURO FERREIRA SELLANES CARGA HORÁRIA SEMANAL: 7 AULAS 

ENVIAR PARA: CLASSROOM DATA DE ENTREGA: 14/05/2021 

OBJETOS DE CONHECIMENTO/CONTEÚDO: RADICIAÇÃO – OPERAÇÕES COM OS RADICAIS 

HABILIDADE(S): (EF06MA06) Resolver e elaborar problemas que envolvam as ideias de múltiplo e de 

divisor 
  

ESTRATÉGIAS E RECURSOS:  TEXTO EXPLICATIVO, VÍDEO EXPLICATIVO E LISTA DE EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO 

ORIENTAÇÕES: POR FAVOR LEIAM A EXPLICAÇÃO E ASSISTAM AO VÍDEO, QUALQUER DÚVIDA PODE ESTAR ME CHAMANDO NO 

WHATSAPP. 

 

Potenciação 

 

 

 



 

 


