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SEQUÊNCIA DE ATIVIDADES 1
Caro estudante, estas aulas são ferramentas que poderão auxiliar na sua aprendizagem, com o compromisso 
de desenvolver a sua proficiência leitora, o senso crítico, a curiosidade e a pesquisa. Este material foi elaborado 
para ampliar algumas habilidades essenciais, por meio de atividades que representam um verdadeiro diálogo 
entre você, estudante, o professor e o conhecimento. Vamos lá!

AULA 1 – VOU TE CONTAR UMA COISA... 

Objetivos da aula:
• Ler texto do tipo expositivo do gênero textual notícia; 
• Reconhecer as características do tipo expositivo. 

1. Leia atentamente o texto do tipo expositivo-informativo, pertencente ao gênero textual notícia1: 

MUSEUS DA USP OFERECEM CIÊNCIA E DIVERSÃO PARA TODOS OS PÚBLICOS
Universidade mantém espaços educativos - a maior parte gratuitos - em São Paulo e no interior

23.01.2020

Quem conhece o Parque do Ibirapuera, em São Paulo, provavelmente já passou pelo prédio do MAC, o Museu 
de Arte Contemporânea. Projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer, o local reúne obras de artistas como Tarsila 
do Amaral, Di Cavalcanti e Candido Portinari. E ele é da USP!

Na capital e no interior, a Universidade mantém diversos outros espaços dedicados à arte, à ciência e à cultura. 
Eles recebem todos os tipos de público de forma gratuita ou a preços acessíveis. Reunimos boa parte deles na 
série de vídeos "Visite a USP". 

2. Após a leitura, responda:

a. Qual é o tema central do texto?

b. Qual é o objetivo do texto?

1 Fonte: Museus da USP Oferecem Ciência e Diversão Para Todos os Públicos. Jornal da USP, 2020. Disponível em: <https://jornal.usp.br/
universidade/acoes-para-comunidade/museus-da-usp-oferecem-ciencia-e-diversao-para-todos-os-publicos/>. Acesso em: 10 ago. 2020.

LÍNGUA PORTUGUESA | 3 

c. No texto, há alguma crítica, algum juízo de valor? 

d. A que público esse texto se destina? Em qual veículo o texto foi publicado? 

e. Como é a linguagem usada pelo autor? 

3. Se você fosse divulgar um local turístico da sua cidade, qual seria? Quais seriam as informações mais 
relevantes que você divulgaria? Construa o seu projeto de texto, a partir do quadro a seguir:

Lugar Onde fica? Como Chegar? Horário Dicas do que fazer: É indicado para todos os 
públicos?

AULA 2 – EU ACHO QUE VI UM GATINHO!

Objetivos da aula:
• Empregar estratégias de planejamento para construir um texto do tipo expositivo-informativo do gênero 

textual notícia.  

1. Leia a notícia a seguir, publicada no jornal Planeta Diário:

SUSTO E GRITARIA

Ontem, por volta das 23 horas, os moradores do bairro Santa Quitéria, na pacata Lobato, cidade situada ao 
norte do estado de São Paulo, foram acordados pelos berros de Jacobina, moradora há 60 anos na mesma 
casa, no mesmo bairro. Aos berros, Jacobina pedia socorro: “Nunca vi um gato com asas! Isso é coisa de outro 
mundo! Onde já se viu? Gatos com asas? ”. A chegada da Guarda Civil movimentou ainda mais a pacata rua. 
Os guardas isolaram o animal até a chegada do biólogo Wendel Pacheco, especialista do centro de zoonoses 
de Lobato. 

A chegada da Guarda Civil e as intensas postagens na internet (#GatoQueVoa, #SalvemLobato) fizeram com 
que cinco veículos de imprensa chegassem ao local para cobrir o evento. Dona Jacobina, muito envergonhada, 
descreveu a cena: “Eu tava recolhendo a roupa do varal, porque vai chover essa noite, quando vi aquele gato 
miando, voando sobre a minha cabeça! Nunca vou esquecer o miado daquele gato que voava!”. Carlos 
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Heitor, neto de Jacobina, desabafou: “Não basta esse ‘corona’... agora gato que voa? A gente vai ficar 
famoso, né?”.   

O biólogo Wendel Pacheco examinou o animal e desfez o mal-entendido: “Não se trata de gato que voa! 
Se é gato, não voa. O animal apreendido é sim, um gato, vestido como aquele personagem das histórias em 
quadrinhos... aquele que usa as cuecas por cima das calças e tem uma capa vermelha.... Provavelmente, o 
nervosismo fez com a senhora Jacobina se confundisse”. 

Foi um lamento só!

Para tristeza de Carlos Heitor, neto de Jacobina, nem gato que voa, nem fama. O pacato bichano passou as 
manhãs, felinamente, ao sol, descansando depois da noite de aventuras lobateanas. 

Direto da redação do Planeta Diário, Lois Leine.

2. Ao analisarmos o texto, podemos perceber o projeto que, provavelmente, foi criado. Responda:

a. De quem é a autoria do texto? 

b. Sobre o que escreveu? 

c. Para quem escreveu?

d. Que recursos usou para prender a atenção do leitor? 

e. Qual é o objetivo do texto? 

f. Observe o último parágrafo do texto e responda: Por que a jornalista afirma “Para a tristeza de Carlos 
Heitor”?
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g. Por que a autora usou a expressão “felinamente” no texto? Como poderia ser a redação da frase sem 
essa palavra? 

h. Você já ouviu falar em intertextualidade? A Intertextualidade é o diálogo que os textos estabelecem 
entre si. Ou seja, é quando um texto faz lembrar de outro. Ao final do último parágrafo, a autora menciona 
as “aventuras lobateanas”. Quais são os possíveis sentidos que essa expressão causa no leitor?

3. O autor é você! 

Planeje a escrita de um texto expositivo-informativo, uma notícia, sobre o surgimento de uma nova espécie, 
algo estranho, nunca visto

Faça o seu projeto de texto aqui:

Como é o animal?

Quem o viu pela primeira vez?

Como a pessoa reagiu?

Descreva o animal.

O que foi feito com o animal? 

Quem avaliou o animal? 

É um animal raro ou desconhecido? 

O que as pessoas disseram sobre o animal?

O que foi feito com o animal?
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AULA 3 – O QUE É? O QUE É?
Objetivos da aula:
• Produzir a primeira versão do texto expositivo-informativo do gênero textual notícia, a partir do planeja-

mento realizado.  

1. Com o projeto do texto elaborado, chegou a hora de unir as ideias. Escreva um breve texto expositivo-
informativo, em três parágrafos, sobre o surgimento de um animal estranho, desconhecido.
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AULA 4 – SENTA QUE LÁ VEM HISTÓRIA!

Objetivos da aula:
• Avaliar o texto produzido atendendo às características do tipo expositivo-informativo, pertencente ao 

gênero textual notícia.  

1. Releia a primeira versão do texto. Se necessário, consulte o dicionário (físico ou online) para verificar 
a grafia e o significado das palavras. Coloque-se no lugar de um leitor-modelo, alguém que pegará o 
seu texto e deverá ficar na dúvida se aquele bicho estranho que você descreveu realmente existe. A 
seguir, para auxiliá-lo nesse processo há uma tabela para guiá-lo na autocorreção. Após ter relido o texto, 
preencha a tabela. Corrija os aspectos em que você marcou: em parte ou não atende.

Responda: Sim Em parte Não atende

Uso de linguagem adequada ao veículo e ao leitor-modelo? 

Título, legibilidade, espaço adequado entre as palavras, margens e 

parágrafos foram respeitados?

Texto desenvolvido de acordo com a proposta dada? 

Uso de recursos para capturar o leitor? 

Respeito à ética e à cidadania?

2. Produza a reescrita do seu texto!

 8 | LÍNGUA PORTUGUESA
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AULA 5 – BICHO, QUE BICHO É ESSE?

Objetivos da aula:
• Socializar a produção textual;
• Respeitar os turnos de fala

1. Essa aula está destinada à socialização dos textos produzidos. Você completará o quadro a seguir, 
colocando o seu texto na primeira posição. Ao ouvir a leitura dos textos produzidos por seus colegas, 
você deverá escolher mais dois textos e analisá-los de acordo com o que se pede. Na coluna “Reações”, 
registre com os emojis2 ... Aqueles que você já conhece3 . Caso você não possa compartilhar o seu texto 
com os seus colegas de classe, não há problemas! Vamos fazer assim: no quadro abaixo, faça algumas 
modifi cações, como por exemplo, substituir a identifi cação da coluna “Título do texto” por “Receptor” e a 
coluna autor será preenchida apenas com o seu nome. Anote as reações dos familiares, vizinhos ou amigos 
ao lerem ou ouvirem o seu texto. Quando for possível, você comenta com seus colegas e professor sobre 
a recepção do texto, combinado?

Imagem 1

Imagem: Pixaline / Pixabay

2 Defi nição de emoji: Emoji é uma palavra derivada da junção dos seguintes termos em japonês: e (“imagem”) + moji (“letra”). Com origem 
no Japão, os emojis são ideogramas e smileys, usados em mensagens eletrônicas e páginas web, cujo uso está se popularizando para além 
do país. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Emoji>. Acesso em: 04 ago. 2020.
3 Fonte da tabela de emojis: https://pixabay.com/pt/illustrations/emoji-smilie-whatsapp-emo%C3%A7%C3%A3o-rir-2762568/. Acesso em: 
05 ago. 2020.

Título do texto Autor Reações

1)

2)

3)
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AULA 6 – FAÇAM SUAS APOSTAS!

Objetivos da aula:
• Ler textos multimodais.

1. Na sua opinião, preencha para cada região do Brasil, qual delas possui o percentual de domicílios com 
acesso à Internet maior ou menor que 50%?

Região Norte Nordeste Centro-Oeste Sudeste Sul

Percentual

2. Leia o infográfi co a seguir:

USO DE INTERNET, TELEVISÃO E CELULAR NO BRASIL

Confi ra os dados sobre o uso da “Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC” no Brasil em 2018, ou seja, 
as questões relativas ao acesso à internet e à televisão e posse de telefone móvel celular para uso pessoal.

Imagem 2:
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2. Leia o infográfi co a seguir:

USO DE INTERNET, TELEVISÃO E CELULAR NO BRASIL

Confi ra os dados sobre o uso da “Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC” no Brasil em 2018, ou seja, 
as questões relativas ao acesso à internet e à televisão e posse de telefone móvel celular para uso pessoal.

Imagem 2:
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3. Complete com informações retiradas do infográfico:

a. Quais regiões brasileiras apresentam o maior e o menor percentual de domicílios que utilizam a Internet? 

b. Em qual região brasileira está localizada a zona rural com maior percentual de domicílios que acessam 
a Internet? 

c. Considerando-se as 5 regiões brasileiras e as zonas urbana e rural delas, qual região apresenta menor 
discrepância  nos índices que revelam o percentual de domicílios com acesso à Internet? E a maior? 

AULA 7 – OS DADOS ESTÃO LANÇADOS

Objetivos da aula:
• Ler textos multimodais;
• Organizar notas sobre o texto.

1. Na aula anterior, tivemos acesso aos dados de uma pesquisa divulgada pelo IBGE – Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística - sobre o acesso à Internet nos domicílios brasileiros. Observando atentamente os 
dados, algumas questões surgem. Responda-as, verbalmente, de acordo com as orientações do professor. 

Com qual objetivo você utiliza a Internet? 

Na sua opinião, com qual finalidade as pessoas, nas mais diferentes regiões do Brasil, acessaram a Internet? 

Para você, o acesso à Internet pode contribuir para a formação do cidadão? Como?

Qual é o papel da comunicação no lugar onde você vive? 

Durante o período da pandemia, qual foi o papel dos meios de comunicação dentro da sua casa? 

Na sua opinião, as redes sociais conseguiram substituir as relações humanas?
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2. Vamos confrontar a nossa opinião com os dados da pesquisa do IBGE. Leia o infográfi co4: 

Imagem 3:

Neste momento, não vamos nos preocupar com as barras, somente com a legenda! Compare as suas respostas 
orais, dadas às perguntas da Atividade 1, com a legenda. As suas respostas contêm algumas das fi nalidades 
expostas na legenda? Responda oralmente.

3. Vamos transformar os dados do infográfi co em texto verbal. Observe o exemplo: 

Segundo dados do IBGE, no Brasil, 95,7% das pessoas utilizaram a Internet para enviar ou receber mensagens 
de texto, de voz ou de imagens por aplicativos diferentes de e-mail. 

Transforme os dados do infográfi co em texto verbal.

4 Fonte: Uso de Internet, Televisão e Celular no Brasil. IBGE Educa. Disponível em: <https://educa.ibge.gov.br/jovens/materias-especiais/
materias-especiais/20787-uso-de-internet-televisao-e-celular-no-brasil.html#subtitulo-0>. Acesso em: 30 jul. 2020.
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2. Vamos confrontar a nossa opinião com os dados da pesquisa do IBGE. Leia o infográfi co4: 

Imagem 3:
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materias-especiais/20787-uso-de-internet-televisao-e-celular-no-brasil.html#subtitulo-0>. Acesso em: 30 jul. 2020.
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4. Nessa atividade, vamos comparar os índices na zona rural e na zona urbana. Observe o exemplo:

a. 95,9% das pessoas que moram nas zonas urbanas do Brasil utilizaram a Internet para enviar ou receber 
mensagens de texto, de voz ou de imagens por aplicativos diferentes de e-mail. A Internet foi usada com 
esse mesmo objetivo por 93,6% dos moradores das zonas rurais brasileiras.

AULA 8 – OLHO NO LANCE!

Objetivos da aula:
• Ler textos multimodais;
• Organizar notas sobre o texto.

1. Leia o infográfi co

Imagem 4:
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2. Após a leitura do texto, produza sentenças, comparando 3 (três) motivos que levaram os moradores 
das zonas rural e urbana a não utilizarem a Internet.

Caro estudante, chegamos ao final dessa Sequência de Atividades. Para sistematizar os conhecimentos 
adquiridos até aqui, vamos construir um resumo com as características do texto do tipo expositivo-informativo?

 14 | LÍNGUA PORTUGUESA
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Caro estudante, estas aulas são ferramentas que poderão auxiliar na sua aprendizagem, com o compromisso 
de desenvolver a sua proficiência leitora, o senso crítico, a curiosidade e a pesquisa. Este material foi elaborado 
para ampliar algumas habilidades essenciais, por meio de atividades que representam um verdadeiro diálogo 
entre você, estudante, o professor e o conhecimento. Vamos lá!

SEQUÊNCIA DE ATIVIDADES 2

AULA 1 – ESPELHO, ESPELHO (MEU)?

Objetivos da aula:
• Analisar os recursos usados na construção dos sentidos em textos do tipo textual expositivo-argumenta-

tivo do gênero textual reportagem; 
• Identificar as características do gênero textual reportagem.

1. O tema “redes sociais” já foi apresentado na sequência anterior. Para iniciarmos as atividades dessa 
Sequência de Atividades, discuta com seus colegas, verbalmente ou pelo chat: Vale tudo pela sua atenção 
nas redes sociais? Siga as orientações do seu professor. 

2. Leia um trecho da reportagem a seguir:

VALE TUDO PELA SUA ATENÇÃO NAS REDES SOCIAIS?
10/06/2020

Texto1  de Denis Pacheco, com reportagem de Gabriel Guerra e Matheus Souza

Quando chegou ao Brasil, a Internet surgiu como uma espécie de “terra de ninguém”. Apesar do sentido 
aparentemente depreciativo da expressão, a então chamada “rede mundial de computadores” era um território 
descentralizado e não dominado por buscadores de conteúdo. Sites possuíam endereços virtuais difíceis de 
se memorizar, e as primeiras formas de se comunicar em tempo real envolviam a criação de personas virtuais, 
incluindo aí nicknames que mascaravam as identidades reais dos usuários.

Quase 30 anos depois, o cenário atual não poderia ser mais diferente. O que era anárquico se tornou por 
demais regrado, o que pode ser positivo, por exemplo, quando se discute mais ativamente a importância da 
privacidade e proteção de dados na rede, ou insuficiente em função do avanço indiscriminado das notícias 
falsas (as fake news, em inglês), que explora brechas nos termos de responsabilidade elaborados pelas grandes 
plataformas privadas.

1 Fonte: PACHECO, D.; GUERRA, G. e SOUZA, M. Vale tudo pela sua atenção nas redes sociais? Jornal da USP, 2020.  Texto adaptado para 
esta sequência de atividades.
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Imagem: Beatriz Abdalla / Jornal da USP.

Com a introdução de redes sociais como o Facebook, que atualmente tem uma base de 127 milhões de usuários 
mensais no Brasil, a utilização de nomes reais associados a fotos de perfil mudou para sempre a forma como nos 
apresentamos e nos comportamos na Internet. E a partir dessa mudança, começaram a surgir figuras que hoje 
disputam nossa atenção e rivalizam até mesmo com o poder das grandes emissoras.

Os chamados influenciadores (ou influencers, em inglês) se tornaram as figuras mais proeminentes das redes 
sociais e das plataformas de conteúdo, como o YouTube. Se redes como o Twitter, Facebook e Instagram 
fossem nações, os influenciadores seriam seus mais notáveis embaixadores. 

[...]. 

3. Retorne ao texto e responda:

a.  O título é relevante ao texto? 

b.  Observe a pontuação usada no título. Levante hipóteses: por que os autores pontuaram dessa forma?
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AULA 2 – ORDEM E PROGRESSO

Objetivos da aula:
• Reconhecer o tópico frasal desenvolvido nos parágrafos da reportagem lida na Aula 1; 
• Estabelecer a relação entre linguagem, veículo e público-alvo. 

1. Retorne ao texto da Aula 1 e responda:  

a. Observe a ilustração. Qual é o papel dela na compreensão dos sentidos do texto? 

b. Faça a relação entre a linguagem usada no texto, o veículo onde foi divulgado e o público-alvo. 

c. Observe a construção do texto e identifique a ideia central em cada parágrafo.

1o parágrafo: 

2o parágrafo: 

3o parágrafo: 

4o parágrafo: 
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2. Observe que cada parágrafo contém uma ideia central, um núcleo para o desenvolvimento de uma 
ideia. Essa ideia central do parágrafo é também conhecida como tópico frasal. A partir das ideias centrais, 
desenvolva pequenos parágrafos:  

a. A prática do esporte deve ser incentivada e amparada pelos órgãos públicos. 

b. O trabalho dignifica o homem, mas ele não deve viver só para o trabalho. 

c. O direito à cultura é fundamental a qualquer ser humano. 

AULA 3 – AS PALAVRAS E SUA FORÇA

Objetivo da aula:
• Identificar a utilização de argumentos de autoridade na construção da argumentação apresentada em 

textos do gênero reportagem.

1. O título do texto destinado a essa aula é: “De onde vieram os influenciadores? ”. Siga as orientações 
do professor, aguarde sua vez e exponha a sua opinião.

2. Leia a segunda parte do texto2  que você iniciou na primeira aula:

DE ONDE VIERAM OS INFLUENCIADORES?

“A gente considera influenciador, no discurso ‘comum’, como uma pessoa que tem um grande número de 
seguidores e influencia pessoas”, explica Pablo Ortellado, professor do curso de Gestão de Políticas Públicas 
da Escola de Artes, Ciências e Humanidades (EACH) da USP e coordenador do Grupo de Pesquisa em Políticas 
Públicas para o Acesso à Informação (Gpopai).

2 Fonte: PACHECO, D.; GUERRA, G. e SOUZA, M. Vale tudo pela sua atenção nas redes sociais? Jornal da USP, 2020.  Texto 
adaptado para esta sequência de atividades.
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Para ele, a teoria por trás dos influenciadores começou lá atrás, com a ideia, ainda na época dos meios 
de comunicação de massa, de que as pessoas não se informavam diretamente com a fonte primária, 
mas em sistema de duas escalas. “Uma pessoa tinha muita influência em uma determinada comunidade, 
se informava, formava uma opinião e distribuía entre as pessoas sobre quem ela tinha ascendência”, 
esclarece.

Armados com diferentes tipos de retórica, os influenciadores se distinguem não apenas pela plataforma ou 
canal no qual se fazem mais presentes, mas também pelos diferentes usos de linguagem que utilizam para 
atingir seus públicos. “Tem influenciador que tem linguagens muito simples, que simplesmente se apoia no seu 
carisma. Outros são influenciadores que se estabelecem porque eles têm algum conhecimento técnico, como 
esses da área de ciências. Não tem uma regra geral”, classifica Ortellado.

Imagem: Beatriz Abdalla / Jornal da USP.

Para Elizabeth Nicolau Saad Corrêa, professora da Escola de Comunicações e Artes (ECA) da USP e 
pesquisadora nas áreas de comunicação e jornalismo digital, existem dois tipos de influenciadores em ação 
nas redes. “De um lado a gente tem o ‘influencer efetivo’, que é aquela pessoa que tem um conjunto de 
competências e habilidades num determinado tema e que por conta desse conjunto ela ganha legitimidade 
para falar sobre ele”, explica ela.

Na sequência, de acordo com a professora, o segundo tipo de influenciador é um fenômeno característico que 
nasce nas brechas das redes sociais. “São aqueles que são alavancados por meio de quantidade de likes e de 
ampliação de seguidores, algumas vezes por meio de compra de seguidores”, pontua ao deixar claro que, para 
enquadrar pessoas nessa categoria, é necessária uma análise cuidadosa.
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3. Observe a construção do texto, como cada parágrafo se inicia e o tema que é tratado. Determine o 
tema de cada parágrafo e qual especialista o apresenta:

1o parágrafo: 

2o parágrafo: 

3o parágrafo: 

4o parágrafo: 

5o parágrafo: 

AULA 4 – EU ME REMEXO MUITO!

Objetivo da aula:
• Reconhecer os movimentos da argumentação no tipo textual expositivo-argumentativo do gênero textu-

al reportagem.

LÍNGUA PORTUGUESA | 7 

1. Responda:

a. O título da segunda parte do texto está de acordo com aquilo que foi desenvolvido? 

b. Para reforçar a tese apresentada no início do texto, o autor cita a fala de alguns especialistas, quem são 
eles?

c. A argumentação é construída a partir de alguns movimentos, como a refutação, a sustentação e a 
negociação/relativização da ideia apresentada. A refutação ocorre quando se apresentam contra-
argumentos, posicionando-se contrário à ideia exposta; na sustentação, posiciona-se favorável à ideia 
discutida, alinhando-se à opinião exposta; na negociação/relativização, posiciona-se apoiando as posições 
em disputa (contrárias e favoráveis), ponderando um meio-termo para a questão. De acordo com a sua 
resposta ao exercício anterior, responda: os argumentos apresentados sustentam, refutam ou relativizam a 
tese apresentada no texto? 
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3. Observe a construção do texto, como cada parágrafo se inicia e o tema que é tratado. Determine o 
tema de cada parágrafo e qual especialista o apresenta:

1o parágrafo: 
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AULA 5 – NA DEFESA OU NO ATAQUE

Objetivo da aula:
• Reconhecer mecanismos de argumentação no gênero textual reportagem.

1. A defesa de um ponto de vista se constrói a partir de alguns tipos de argumentos. A escolha do tipo 
de argumento dependerá da habilidade do autor do texto e do seu repertório acerca do assunto. Leia no 
quadro a seguir alguns tipos de argumentos:

Argumento de autoridade Auxilia a sustentar seu posicionamento por meio 
da voz de um especialista ou de uma instituição 
considerada autoridade no assunto. 

Argumento de exemplificação Relata um exemplo, um fato ocorrido que auxilia na 
sustentação da ideia defendida. 

Argumento de prova concreta Comprova a ideia defendida com informações 
incontestáveis: dados estatísticos, por exemplo. 

Argumento de princípio ou crença pessoal Refere-se a valores éticos ou morais irrefutáveis. 

Argumento de causa e consequência Afirma que um fato ocorre em decorrência de outro. 

2. Retome o texto das aulas anteriores: Que tipos de argumentos são utilizados pelos autores para 
sustentarem a tese defendida? 

3. Relembrando os infográficos analisados na Sequência de Atividades 1, que tipo de argumentos 
encontramos nos infográficos divulgados pelo IBGE? 
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4. Agora que você já conhece alguns tipos de argumentos, responda: 

a. “Vale tudo pela sua atenção nas redes sociais? ”, como sugere o título do texto da Aula 1? Argumente.

b. De que modo as redes sociais podem ou não contribuir para uma sociedade mais justa? Argumente. 

AULA 6 – MÃOS AO TEXTO!
Objetivo da aula:
• Planejar um texto expositivo-argumentativo do gênero artigo de opinião.

1. Você deverá produzir um artigo de opinião respondendo à questão: As redes sociais são benéficas 
para o desenvolvimento da sociedade? Procure responder defendendo seu ponto de vista. Você poderá 
reler os textos das aulas anteriores, inclusive, os infográficos da sequência anterior. Se você tiver acesso, 
amplie seu conhecimento sobre o tema, por exemplo, no portal do Ministério da Saúde, há informações 
sobre a disseminação das fake news, um dos lados subversivos da internet: https://www.saude.gov.br/
fakenews/47213-alimentacao-e-fake-news. Caso você não tenha acesso à internet, há outras formas 
de ampliar seu conhecimento sobre o assunto: programas de televisão e rádio, diariamente, trazem 
informações sobre o tema; jornais e revistas; conversa com amigos, vizinhos e familiares. 

2. Faça algumas anotações sobre o tema, procurando responder: As redes sociais são benéficas para o 
desenvolvimento da sociedade? Sim ou não? Por quê? Que tipos de argumentos você usará? Anote as 
fontes da sua pesquisa: nome do site ou livro/revista/jornal em que você ampliou o conhecimento; pense 
em um título sugestivo para atrair a atenção do seu leitor; para quem você escreve? 
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AULA 7 – EM PRIMEIRA MÃO

Objetivo da aula:
• Produzir a primeira versão do artigo de opinião.

1. Dando continuidade ao desenvolvimento do texto, você deverá produzir a primeira versão do seu 
artigo de opinião. É hora de unir as anotações do seu planejamento! Lembre-se de que a escrita é um 
processo e, portanto, é formada por passos: planejar, produzir a primeira versão, reler, avaliar, corrigir, 
produzir a 2a e 3a versões e divulgá-lo!

1o parágrafo: introdução deve apresentar o tema central e o seu ponto de vista (tese), de modo geral.

2o e 3o parágrafos: A partir de uma ideia central, apresente o tema. A argumentação é fundamental para 
fortalecer a sua opinião. Lembre-se da atividade sobre desenvolvimento de parágrafos. Observe a conexão 
entre as ideias.
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Conclusão: retome as ideias principais desenvolvidas nos parágrafos anteriores.
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AULA 8 – NO QUE VOCÊ ESTÁ PENSANDO?

Objetivo da aula:
• Produzir a reescrita do texto expositivo-argumentativo do gênero artigo de opinião.

1. Releia a primeira versão do texto. Se necessário, consulte o dicionário (físico ou on-line) para verificar 
a grafia e o significado das palavras. Coloque-se no lugar de um leitor-modelo, alguém que pegará o seu 
texto e refletirá sobre as redes sociais. Para auxiliar nesse processo, a seguir, há uma tabela para guiar você 
nessa autocorreção. Após ter relido o texto, preencha a tabela. Volte aos aspectos em que você marcou: 
em parte ou não atende.

Responda: Sim Em parte Não atende

Uso de linguagem adequada ao veículo e ao leitor-modelo? 

Texto desenvolvido de acordo com a proposta dada? 

Uso de recursos para capturar o leitor. 

Há argumentos que defendem a tese? 

Há coerência entre os parágrafos? 

Há repetição de termos? 

Respeito à ética e à cidadania. 

2. Produza a reescrita do seu texto!
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SEQUÊNCIA DE ATIVIDADES 3

Caro estudante, ratificamos, com este material, o nosso compromisso em auxiliá-lo no desenvolvimento 
de habilidades essenciais para a sua aprendizagem e melhor inserção social. Assim, você será levado a 
desenvolver hábitos de leitura, escrita e socialização, estrategicamente compatíveis com as necessidades de 
seu tempo. Aproveite os momentos de atividades para dialogar com o seu professor e juntos trilharem rumo ao 
conhecimento. Está preparado? Vamos começar!

AULA 01 - LEITOR ENVOLVIDO

Objetivos da aula:
• Compreender as relações entre estrutura de gêneros e os sentidos do texto;
• Reconhecer a relevância dos recursos linguísticos na produção de textos a partir da análise de sua cons-

trução.

1. Tendo por base a notícia a seguir, procure responder às questões da sequência.

CELULARES ESTÃO SE TORNANDO MÁQUINAS DE VIGILÂNCIA
Segundo Radfahrer, vigilância feita por aplicativos pode acabar com a privacidade do indivíduo,  

inclusive comercializando perfis de usuários

O crime de embriaguez ao volante (ou dirigir sob influência de qualquer substância psicoativa) está inserido 
na Lei nº 12.760, mais especificamente no art. 306. Nela, o condutor pode sofrer detenção de seis meses a três 
anos, multa ou proibição de obter a habilitação para dirigir. Na maioria das vezes, os sinais de embriaguez são 
facilmente percebidos por outras pessoas, seja pela voz, locomoção ou outra atitude. Mas, e se um aplicativo 
fosse capaz de perceber essas nuances? Na coluna de hoje (21), o professor Luli Radfahrer comenta sobre a 
descoberta de pesquisadores de Pitsburgo, Pensilvânia, Estados Unidos, que através de um aplicativo pode 
mudar a questão do crime de embriaguez ao volante.

 “Pesquisadores da Universidade de Pitsburgo pesquisaram, com 90% de precisão, que dá para identificar se 
alguém está alcoolizado com apenas dez passos a partir de um aplicativo instalado no celular”, comenta o 
colunista. De acordo com ele, o aplicativo consegue identificar e alertar quando esses passos são notados.

No entanto, para Radfahrer, o que essa pesquisa mostra, de fato, é que, com a tecnologia existente hoje nos 
telefones celulares, já é possível identificar uma série de coisas. Alguns aparelhos têm 15 sensores espalhados 
ao longo de seu corpo, tornando o celular uma verdadeira máquina de vigilância. E, como qualquer aspecto 
envolvendo vigilância, a privacidade do indivíduo pode estar correndo risco e empresas podem aproveitar 
desses aplicativos para ganhar informações e comercializar perfis, sem que a pessoa saiba e tenha interesse 
naquilo.    

Fonte: RADFAHRER, L. Celulares estão se tornando máquinas de vigilância. Jornal da USP, 2020. Disponível em: 
<https://jornal.usp.br/radio-usp/celulares-estao-se-tornando-maquinas-de-vigilancia/>. Acesso em: 21. ago. 
2020. 
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a. Observando a formação do título da notícia, que palavras tem mais ênfase?  Selecione duas delas e 
tente justificar porque as escolheu.

 

b.  Para que o texto seja bem articulado, ele precisará de elementos que o faça ter sentido. Observe que 
algumas palavras/expressões foram destacadas na notícia. Então, sua missão agora será identificar a que 
elas se referem.

Palavra destacada Referência

c.  Explique por que as palavras destacadas são importantes para o texto.
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2. Indique como se organiza estruturalmente a notícia que você leu.

AULA 2 - TEXTO INTERLIGADO!

Objetivos da aula:
• Compreender as relações lógico-discursiva através da utilização de recursos linguísticos que marquem 

efeitos de sentido no texto escrito;
• Aplicar recursos linguísticos que fixam encadeamentos coesivos entre os parágrafos e orações.

1. Tomando por base as partes do texto de opinião (dissertativo-argumentativo) trabalhado em sala de 
aula - responda às questões a seguir.

a. Os principais tipos de recursos linguísticos são: os articuladores, os elementos de coesão, os enfáticos e 
os retóricos. Procure a definição desses termos e seu papel na construção textual. Sua pesquisa poderá ser 
realizada a partir de material impresso ou on-line.

b. Exemplifique esses recursos, extraindo pelo menos três exemplos do texto trabalhado. 
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c. O que é possível inferir a partir do uso dos articuladores “portanto” e “assim”, geralmente, presentes 
nos textos de opinião?

d. Que outras articulações seriam possíveis para os parágrafos do texto? Sugira.

2. Em termos estruturais, como se organiza o texto de opinião (dissertativo-argumentativo) trabalhado 
nesta atividade?
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AULA 03 - DANDO PROGRESSÃO E SENTIDO AO TEXTO I

Objetivos da aula:
• Reconhecer o uso de elementos de coesão sequencial;
• Produzir textos utilizando mecanismos de progressão temática.

1. Observe a situação das personagens no quadrinho que segue e responda às questões na sequência:

a. Qual o contexto de produção da tirinha?

b. Que sentido tem a expressão “falam tanto”? Como ela poderia ser substituída sem alterar o sentido do 
texto?
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c. Na fala da personagem mãe, ela diz: “O preconceito é algo muito ruim, porém acabou se espalhando 
entre as pessoas” Qual o papel do conectivo em destaque?

d. O que você sabe acerca do gênero textual tirinha? Que tal pesquisar em um meio disponível sobre suas 
características básicas? Apresente os resultados de sua busca, no espaço que segue:

2. Tendo por base as discussões acerca do assunto “Preconceito racial”, planeje e escreva um texto de 
opinião (dissertativo-argumentativo). Nesse primeiro momento, você poderá usar o seu caderno comum 
para essa tarefa.

AULA 04 - DANDO PROGRESSÃO E SENTIDO AO TEXTO II

Objetivos da aula:
• Entender o uso de elementos de sequenciação textual;
• Produzir textos respeitando os procedimentos de coesão e coerência;
• Identificar os mecanismos linguísticos presentes em seu próprio texto.

1. Nessa aula, as atividades estarão relacionadas ao seu próprio texto de opinião (dissertativo-
argumentativo), local em que fará anotações que achar pertinentes e, a partir delas, iniciará o processo de 
reescrita.
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AULA 05 - ENTRE A PROSA E O POEMA

Objetivos da aula:
• Conhecer estratégias de uso de recursos expressivos em diferentes gêneros textuais;  
• Perceber a subjetividade e a objetividade presente em prosas e versos.

1. Leia os fragmentos textuais que estão na sequência e, posteriormente, responda ao que se pede:

Fragmento I – AI QUE SAUDADE DE OCÊ (Vital Farias)

Não se admire se um dia
Um beija-flor invadir
A porta da tua casa
Te der um beijo e partir
Fui eu que mandei o beijo
Que é pra matar meu desejo
Faz tempo que eu não te vejo
Ai que saudade d'ocê
Se um dia você se lembrar
Escreva uma carta pra mim
Bote logo no correio
Com a frase dizendo assim
Faz tempo que eu não te vejo
Quero matar meu desejo
Te mando um monte de beijo
Ai que saudade sem fim

Fonte: FARIAS, V. Ai Que Saudade de Ocê. Disponível em: <https://www.musixmatch.com/pt/artist/Elomar-
Geraldo-Azevedo-Vital-Farias-Xangai-2/Ai-Que-Saudade-de-Oc%C3%AA>.  Acesso em: 08. set. 2020.

Fragmento II – “O QUE VOCÊ FARIA SE…?” I Edição 147

Se eu pudesse viver para sempre, faria tudo que não faço por medo: nadaria com tubarões, pularia de um 
prédio, faria bungee jumping, teria um monte de empregos (sempre quis ter vários empregos), viajaria o mundo 
inteiro, escalaria o monte Everest, confrontaria assaltantes, cuidaria da minha família, tentaria ser presidente, 
ajudaria a testar vacinas (se o vírus me infectasse, eu não morreria), conheceria meus tataranetos, apareceria 
no Guinness Book [livro dos recordes] como pessoa mais velha do mundo, pintaria meu cabelo, praticaria boas 
ações, aprenderia vários instrumentos, aproveitaria cada momento da minha vida e tornaria o mundo melhor. 
Mas, olhando por outro lado, não gostaria de ser imortal, pois meus amigos e parentes iriam morrer e eu ficaria 
aqui. Se o sol explodisse, todo mundo ia morrer e eu ficaria viva, no espaço, sozinha. – Bianca M.

Fonte: M. B. O que você faria se...? Jornal Joca. Disponível em: <https://www.jornaljoca.com.br/o-que-voce-
faria-se-i-edicao-147/>. Acesso em: 08. set. 2020.
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a. De modo geral, o que é possível compreender do Fragmento I e II?

b. Como se dá a disposição dos textos?

c. Há uma repetição no Fragmento I, o que é bastante perceptível, que sentido ela sugere?

d. No Fragmento II – o autor usa as expressões “se eu pudesse” e “mundo melhor” – quais os sentidos 
implícitos nessas expressões?
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AULA 06 - A FORÇA E OS SENTIDOS DOS ARGUMENTOS

Objetivos da aula:
• Analisar, em textos orais e escritos, a força persuasiva dos argumentos utilizados;
• Utilizar, em textos de diferentes gêneros, conjunções (e locuções conjuntivas) coordenativas e subordina-

tivas, para o estabelecimento de conexão entre orações.

1. Nessa aula, as atividades estarão relacionadas ao seu texto de opinião (dissertativo-argumentativo), 
cuja reescrita foi solicitada em aula anterior. Nele, mais uma vez, você fará anotações tendo por base as 
discussões propostas nesse encontro.

AULA 07 - A FALA DO OUTRO

Objetivos da aula:
• Analisar os efeitos de sentido provocados pelo uso da fala do outro em diferente gêneros textuais;
• Utilizar formas de apropriação textual na construção do texto autoral.

1. Leia trechos do conto que segue, ele servirá de base para suas respostas às questões apresentadas na 
sequência.

O PESCADOR E SUA MULHER

Era uma vez um pobre pescador e sua mulher. Eram pobres, muito pobres. Moravam numa choupana à beira-
mar, num lugar solitário. Viviam dos poucos peixes que ele pescava. Poucos porque, de tão pobre que era, 
ele não possuía um barco: não podia aventurar-se ao mar alto, onde estão os grandes cardumes. Tinha de se 
contentar com os peixes que apanhava com os anzóis ou com as redes lançadas no raso. Sua choupana, de 
pau-a-pique era coberta com folhas de palmeira. Quando chovia a água caía dentro da casa e os dois tinham 
de ficar encolhidos, agachados, num canto. (...)

Era um dia comum como todos os outros. O pescador saiu muito cedo com seus anzóis para pescar. O mar estava 
tranqüilo, muito azul. O céu limpo, a brisa fresca. De cima de uma pedra lançou o seu anzol. Sentiu um tranco 
forte. Um peixe estava preso no anzol. Lutou. Puxou. Tirou o peixe. Ele tinha escamas de prata com barbatanas 
de ouro. Foi então que o espanto aconteceu. O peixe falou. "- Pescador, eu sou um peixe mágico, anjo dos 
deuses no mar. Devolva-me ao mar que realizarei o seu maior desejo…" O pescador acreditou. Um peixe que 
fala deve ser digno de confiança. "- Eu e minha mulher temos um sonho," disse o pescador. "- Sonhamos com 
uma casinha azul, jardim na frente, galinhas no quintal… E mais, roupa nova para minha mulher…" (...)

Ditas estas palavras ele lançou o peixe de novo ao mar e voltou para casa, para ver se o prometido acontecera. 
De longe, no lugar da choupana antiga, ele viu uma casinha branca com janelas azuis, jardim na frente, e galinhas 
no quintal e, à frente dela, a sua mulher com um vestido novo – tão linda! Começou a correr e enquanto corria 
pensava: "Finalmente nosso sonho se realizou! Encontramos a felicidade!"(...)

Fonte: GRIMM, I. O pescador e sua mulher. Disponível em: <https://www.grimmstories.com/pt/grimm_
contos/o_pescador_e_sua_mulher> Acesso em 31. ago.2020.
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a. Já sabemos que se trata do gênero textual conto, assim, que características podemos apontar, tendo 
por base as discussões em aulas anteriores?

b. Os períodos em negrito têm em comum a presença do advérbio: muito. Qual o efeito de sentido 
provocado nas duas situações?

c. No texto, há momentos em que percebemos a fala dos personagens? Retire dois exemplos e classifique-
os quanto ao tipo de discurso.
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d. Como estes discursos se organizam dentro dos gêneros textuais argumentativos? Exemplifique:

AULA 08 - O VALOR DE MINHA OPINIÃO

Objetivos da aula:
• Analisar como as ideias dialogam, no gênero textual artigo de opinião, refletindo os embates de interes-

ses sociais;
• Inferir sobre os efeitos de sentido provocados pelo uso dos recursos linguísticos.

1. Com base no Artigo de opinião: Aprendizagem remota digital: desafio ou oportunidade? Responda às 
questões que seguem:

a.  Qual o contexto de produção e a intenção da autora?

b. Você concorda com a opinião da autora? Justifique.
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c. Há presença de discurso de outros no decorrer do artigo? Como se articula? De forma direta ou indireta?

d. Retire do texto alguns elementos de coesão textual (sequencial/referencial) e/ou articuladores, e 
explique seus efeitos de sentido.

IMAGENS E ILUSTRAÇÕES
pixabay.com - freepik.com
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SEQUÊNCIA DE ATIVIDADES 4

AULAS 01 E 02 - CONVENCENDO MEU INTERLOCUTOR

Objetivo das aulas:
• Reconhecer, a partir do gênero textual artigo de opinião, as técnicas utilizadas pelo produtor com intuito 

de convencer o interlocutor.

1. Leia trechos do artigo de opinião que segue e, a partir dele, procure responder às questões seguintes.

IMPACTOS DA PANDEMIA NO SETOR DE TURISMO 1

Diante da imobilidade imposta por medidas de isolamento social, uma atividade cuja existência depende, 
elementarmente, da mobilidade humana encontra-se profundamente afetada, tal como têm amplamente 
noticiado organismos ligados ao setor, estudiosos e imprensa em geral. (...)

Segundo cálculos feitos pela United Nations World Tourism Organization (UNWTO), os fluxos internacionais 
de turistas deverão ter uma queda de 22% no ano de 2020, assim como deverão decrescer entre 20% e 30% as 
receitas geradas no setor.

Neste momento, julho de 2020, os principais subsetores que conformam o turismo – transportes, hospedagem, 
agenciamento de viagens e serviços de alimentação e de lazer – foram todos muito afetados, com perdas, em 
alguns casos, próximas de 100%.

Tais ponderações chamam a atenção para o reconhecimento de que estão dadas as condições gerais para 
o aprofundamento do processo de oligopolização no setor, segundo o qual, em um momento de forte crise 
econômica, as empresas com maiores reservas e melhores condições financeiras tendem a adquirir parte de 
suas concorrentes, incapazes de superar as perdas decorrentes da crise. (...)

No Brasil, no que se refere ao número de empregos no setor, a taxa de dependência do turismo também difere 
muito entre os Estados e, de acordo com Sakowski (2015), aqueles com maior dependência do turismo nesse 
caso eram, no início da década passada, Bahia, Rio Grande do Norte e Rio de Janeiro. (...)

A crise econômica em curso por causa do novo coronavírus já afeta a economia mundial de forma drástica 
e, em um mundo globalizado, todos sentirão, em alguma medida, seus efeitos, sendo o desemprego e o 
empobrecimento geral da população mundial consequências anunciadas por diversos especialistas.

De qualquer modo, os efeitos da pandemia sobre o setor de turismo são inquestionáveis, mas como brevemente 
analisado, serão diferencialmente sentidos por nações, regiões e lugares. Além disso, sua superação será, 
muito provavelmente, lenta e gradual. Mas o planejamento dessa recuperação na escala nacional deverá, 
necessariamente, levar em conta a multi e transescalaridade que caracterizam a atividade

1 CRUZ, R. de C. A. Impactos da pandemia no setor de turismo. Disponível em: <https://jornal.usp.br/artigos/impactos-da-pandemia-no-
setor-de-turismo/>.  Acesso em 20. ago. 2020.
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a. Que argumentos foram articulados no texto, de modo a convencer que (de fato) o setor de turismo tem 
sofrido com a pandemia?

b. Como classificar os tipos de argumentos citados no texto?

c. Como é possível sintetizar a opinião da autora nesse Artigo?
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AULA 03 - MESMO CONTEXTO, DIFERENTES TEXTOS!

Objetivos da aula:
• Demonstrar capacidade na distinção entre os gêneros textuais notícia e artigo de opinião.
• Reconhecer a importância destes gêneros textuais, em específico, no tratamento de assuntos relevantes 

para a sociedade.

1. Leia a notícia que segue, ela servirá de base para respostas às questões seguintes.

COMO RENEGOCIAR CONTRATOS DE LOCAÇÃO NA PANDEMIA 2

Segundo Eduardo Tomasevicius Filho, decisões judiciais foram predominantemente pela redução de até 50% 
do valor do aluguel durante a pandemia

Embora a maior parte dos brasileiros more principalmente em casas e em imóveis próprios já pagos, os imóveis 
alugados representam pelo menos 18% das moradias, o que equivale a 13,3 milhões de moradias alugadas, 
de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua divulgada em maio deste ano pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Ainda de acordo com a mesma pesquisa em divulgação 
mensal de agosto, quase 9 milhões de pessoas perderam o emprego no segundo trimestre deste ano.

Desde o começo da pandemia, várias alternativas legislativas foram pensadas para a problemática do pagamento 
de aluguéis, até mesmo a proposta de proibir o despejo por falta de pagamento de aluguel durante o estado 
de calamidade, mas a proposta foi vetada do projeto que se converteu na Lei 14.010 de 2020. O professor 
Eduardo Tomasevicius Filho, do Departamento de Direito Civil da Faculdade de Direito da USP, comenta a 
justificativa do veto: “A própria sociedade, de certa maneira, já foi encontrando um caminho para ajustar-se, 
tanto que nós já estamos com cinco meses de pandemia, então vários contratos foram renegociados, outros 
foram quebrados e outros inquilinos também foram à Justiça, então se entendeu que não era necessário mexer 
nas regras vigentes”.

Há duas formas para que a renegociação dos contratos seja feita: conversar diretamente com o locador e 
chegar a um acordo ou levar à Justiça. Um levantamento da Associação das Administradoras de Bens Imóveis e 
Condomínios de São Paulo (AABIC) indica que pelo menos um em cada cinco aluguéis residenciais passou por 
um processo de renegociação nos últimos meses no Estado de São Paulo.

Quando o acordo, diretamente com o locatário, não é possível, o segundo caminho é levar o caso à Justiça e, 
segundo Tomasevicius, o entendimento dos casos foi o mais variado possível, com foco na redução do valor do 
aluguel em 50%, enquanto tivesse a ocorrência da pandemia: “Nós tivemos, assim, uma miríade de decisões 
tanto de suspender o aluguel como de manter o aluguel, mas predominantemente foi de reduzir a 50% ou 
então ordenar ao juiz que requeresse mais provas para decidir se era caso ou não de revisão dos aluguéis, até 
para evitar que pessoas não pagassem culpando a pandemia”.

2 ABREU, G. Como renegociar contratos de locação na pandemia. Jornal da USP. 2020. Disponível em: <https://jornal.usp.br/atualidades/
como-renegociar-contratos-de-locacao-na-pandemia/> Acesso em 22. ago.2020.
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a. Que argumentos foram articulados no texto, de modo a convencer que (de fato) o setor de turismo tem 
sofrido com a pandemia?

b. Como classificar os tipos de argumentos citados no texto?

c. Como é possível sintetizar a opinião da autora nesse Artigo?
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AULA 03 - MESMO CONTEXTO, DIFERENTES TEXTOS!

Objetivos da aula:
• Demonstrar capacidade na distinção entre os gêneros textuais notícia e artigo de opinião.
• Reconhecer a importância destes gêneros textuais, em específico, no tratamento de assuntos relevantes 

para a sociedade.

1. Leia a notícia que segue, ela servirá de base para respostas às questões seguintes.
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Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Ainda de acordo com a mesma pesquisa em divulgação 
mensal de agosto, quase 9 milhões de pessoas perderam o emprego no segundo trimestre deste ano.
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de calamidade, mas a proposta foi vetada do projeto que se converteu na Lei 14.010 de 2020. O professor 
Eduardo Tomasevicius Filho, do Departamento de Direito Civil da Faculdade de Direito da USP, comenta a 
justificativa do veto: “A própria sociedade, de certa maneira, já foi encontrando um caminho para ajustar-se, 
tanto que nós já estamos com cinco meses de pandemia, então vários contratos foram renegociados, outros 
foram quebrados e outros inquilinos também foram à Justiça, então se entendeu que não era necessário mexer 
nas regras vigentes”.

Há duas formas para que a renegociação dos contratos seja feita: conversar diretamente com o locador e 
chegar a um acordo ou levar à Justiça. Um levantamento da Associação das Administradoras de Bens Imóveis e 
Condomínios de São Paulo (AABIC) indica que pelo menos um em cada cinco aluguéis residenciais passou por 
um processo de renegociação nos últimos meses no Estado de São Paulo.

Quando o acordo, diretamente com o locatário, não é possível, o segundo caminho é levar o caso à Justiça e, 
segundo Tomasevicius, o entendimento dos casos foi o mais variado possível, com foco na redução do valor do 
aluguel em 50%, enquanto tivesse a ocorrência da pandemia: “Nós tivemos, assim, uma miríade de decisões 
tanto de suspender o aluguel como de manter o aluguel, mas predominantemente foi de reduzir a 50% ou 
então ordenar ao juiz que requeresse mais provas para decidir se era caso ou não de revisão dos aluguéis, até 
para evitar que pessoas não pagassem culpando a pandemia”.

2 ABREU, G. Como renegociar contratos de locação na pandemia. Jornal da USP. 2020. Disponível em: <https://jornal.usp.br/atualidades/
como-renegociar-contratos-de-locacao-na-pandemia/> Acesso em 22. ago.2020.
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a.  Qual a intenção do autor, no gênero textual notícia, que você acabou de ler?

b. Que elementos foram trazidos para o texto como forma de assegurar os dizeres do autor?

c. É possível perceber a presença do autor no texto? Em que locais especificamente?

d. Agora, apresente aproximações e diferenças pontuais levando em conta os textos: “Impactos da 
pandemia no setor de turismo” (artigo de opinião) e “Como renegociar contratos de locação na pandemia” 
(notícia).
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AULA 04 - DISTRAÇÃO OU ENVOLVIMENTO?

Objetivos da aula:
• Conhecer aspectos da leitura literária e não-literária, distinguindo, pela estética textual, os textos em que 

a distração é o objetivo central.
• Reconhecer o texto ficcional enquanto veículo que traduz a história da humanidade, estando este intima-

mente relacionado aos aspectos sócio, histórico e cultural.

1. Leia atentamente os fragmentos de texto para responder às questões que seguem.

Fragmento I 3

           Peixes 19 fev - 20 mar
           Dia ótimo para os cuidados em ações no tocante ao amor.  
           Assim, aproveite para se manifestar sobre os assuntos guardados há    
           muito tempo. Procure mostrar para a pessoa amada o quanto a quer ao        
           seu lado.   

 Fragmento II 4

Num país distante havia um músico que tocava muito bem violino. Como a vida não lhe corria muito bem, decidiu 
procurar um companheiro. Foi até à floresta e pôs-se a tocar, até que lhe apareceu um lobo assustando-o. O 
lobo disse-lhe que tocava muito bem e que gostava de aprender a tocar como ele. O músico prometeu 
ensinar-lhe se ele fizesse tudo o que lhe mandasse. Então ao dirigirem-se para um carvalho velho, que estava 
oco e que tinha uma fenda a meio do tronco, o músico disse ao lobo que se quisesse aprender a tocar violino 
teria que meter a pata nessa abertura. O lobo obedeceu e o músico apanhou uma pedra, entalando a pata do 
lobo na fenda.

Fragmento III 5

A Banda de Música da Polícia Militar de Alagoas juntou parte de seu efetivo na manhã desta segunda-feira (22) 
para proporcionar minutos de alegria e entretenimento. Na plateia, com a devida distância, mas sem faltar calor 
humano, estavam as assistidas na Casa para Velhice Luiza de Marillac, no bairro de Bebedouro, em Maceió.

A ação contou com o apoio dos funcionários do local que deram total assistência e adotaram todas as medidas 
para que o evento ocorresse cercado de cuidados.

3 Peixes: Horóscopo do dia. Folha de S. Paulo. Disponível em: <https://f5.folha.uol.com.br/horoscopo/peixes/> Acesso em 23 de set. 2020.
4 GRIMM, I. O músico maravilhoso. Disponível em: <https://www.grimmstories.com/pt/grimm_contos/o_musico_maravilhoso>.  Acesso 
em 22. ago. 2020.
5 ASSESSORIA de Comunicação da PM. Banda de Música da PM leva apresentação a abrigo de idosas. Maceió, 2020. Disponível em: 
<http://pm.al.gov.br/noticia/item/3333-banda-de-musica-da-pm-leva-apresentacao-a-abrigo-de-idosas>.  Acesso em 22. ago. 2020.
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4 GRIMM, I. O músico maravilhoso. Disponível em: <https://www.grimmstories.com/pt/grimm_contos/o_musico_maravilhoso>.  Acesso 
em 22. ago. 2020.
5 ASSESSORIA de Comunicação da PM. Banda de Música da PM leva apresentação a abrigo de idosas. Maceió, 2020. Disponível em: 
<http://pm.al.gov.br/noticia/item/3333-banda-de-musica-da-pm-leva-apresentacao-a-abrigo-de-idosas>.  Acesso em 22. ago. 2020.
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a. Com base nas leituras realizadas na seção anterior, apresente comentários conforme solicitado no 
quadro que segue:

Gênero Intenção Linguagem Real x Ficção Sentido

Linguagem: Literária ou não-literária /   Sentido: figurado ou denotativo

b. Qual dos fragmentos, de textos lidos, pode ser classificado como leitura de distração? Justifique.

c. Por que não podemos afirmar que o Fragmento III, tem a mesma função do Fragmento I?

d. O que a fala do trecho em negrito, no Fragmento II, nos revela?
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AULA 05 - AS EXPRESSÕES E SEUS EFEITOS DE SENTIDO

Objetivos da aula:
• Identificar como verbos, artigos e numerais podem produzir efeitos de sentidos diversos conforme sua 

utilização nas sequências textuais. 
• Perceber a importância dos números e dos verbos na construção de estratégias argumentativas

1. Atividade 

a. A partir das listas de verbos/formas verbais geradas em seu caderno comum, aponte diferenças quanto 
à utilização dos verbos/formas verbais pelos gêneros textuais já discutidos.

b. Verifique que os Fragmentos I e III, da Aula 4, têm números destacados em vermelho. Esse destaque 
está, também, na notícia trabalhada na Aula 3. Transcreva-os para o espeço que segue e explique seus 
sentidos nos textos.

c. Que diferença de sentido é possível perceber no uso dos artigos nos fragmentos abaixo:

 • “Num país distante, havia um músico” 

 • “O músico prometeu ensinar”.
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espaço
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AULA 06 - LIGANDO IDEIAS, PRODUZINDO SENTIDOS

Objetivos da aula:
• Identificar a presença de recursos linguísticos a partir do gênero textual artigo de opinião trabalhado em 

sala.
• Utilizar adequadamente os mecanismos de coesão e coerência na produção de textos em gêneros variados.

1. Atividade 

a. Com base no artigo de opinião, em discussão nessa aula, procure completar os quadros que seguem:

Expressões Articuladoras Sentido

Conectivos de coesão Sentido

b. Dê exemplos, a partir do artigo de opinião trabalhado, de coesão referencial por sinônimo ou por meio 
de pronomes.
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AULA 07 - TRAÇANDO UM PLANO

Objetivos da aula:
• Reconhecer elementos que indicam a fala de um coenunciador dentro das produções textuais, principalmen-

te do tipo argumentativo. 
• Utilizar mecanismos de coesão referencial em textos autorais.

1. Atividade 

Preencha o quadro, que segue, com o seu plano de escrita do gênero textual selecionado (notícia ou artigo de 
opinião).

Polêmica abordada

Seu posicionamento

Objetivo do texto 

Argumentos/informações

Público-alvo
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AULA 08 - REVENDO A PRODUÇÃO ESCRITA

Objetivo da aula:
• Utilizar procedimentos de reformulação do texto a partir de uma primeira análise.

1. Estudante, chegou a hora de revisar sua produção. A partir das orientações do professor, proceda à 
revisão do artigo de opinião que você produziu na aula anterior.

IMAGENS E ILUSTRAÇÕES
pixabay.com - freepik.com
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SEQUÊNCIA DE ATIVIDADES 1
AULAS 1 E 2 - OBSERVAÇÃO DE FORMAS GEOMÉTRICAS ESPACIAIS 
Objetivos da aula:
• Reconhecer prismas e pirâmides e diferenciá-los por meio de seus atributos;
• Reconhecer faces, vértices e arestas em prismas e pirâmides;
• Analisar diferentes planificações de pirâmide, prisma, cone e cilindro.

1. Após observar atentamente os objetos que o professor disponibilizou, responda: quais as principais 
características que você percebeu em relação ao formato de cada um?

2. Retome os registros feitos na atividade 1. Atente-se para as discussões orientadas pelo professor e 
produza um breve comentário a respeito das características e da quantidade de faces, vértices e arestas 
dos prismas, das pirâmides, dos cones e dos cilindros observados. 

Prismas:

Pirâmides:

Cones:

Cilindros:
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3. A seguir, estão algumas planificações de formas geométricas espaciais.  Observe, com atenção, cada 
uma e informe a que figura espacial se refere. Use a criatividade para colorir todas elas.
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AULAS 3 E 4 - DA PLANIFICAÇÃO À FORMA TRIDIMENSIONAL

Objetivos da aula:
• Identificar características e propriedades de formas geométricas espaciais, como prismas e pirâmides, e 

relacionar cada uma delas a suas planificações;
• Descrever características e propriedades de formas geométricas espaciais, como prismas e pirâmides, e 

relacionar cada uma delas a suas planificações.

1.  Seja criativo ao colorir e use, cuidadosamente, tesoura sem ponta e cola para montar as formas 
tridimensionais que aparecem no ANEXO 1 deste Caderno. Observe as planificações com atenção.

2. Até aqui, você estudou sobre prismas, pirâmides, cones e cilindros. Para sintetizar os conhecimentos, 
produza um poema, uma poesia, uma canção, uma paródia, um cordel ou uma história em quadrinhos, 
abordando características dessas formas espaciais. Socialize sua produção textual, recitando-a para a 
turma. Lembre-se de incluir um título criativo para o seu texto.
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AULAS 5 E 6 - UM PASSEIO PELA ESCOLA
Objetivos da aula:
• Diferenciar figuras planas e formas espaciais;
• Diferenciar poliedros e corpos redondos;
• Diferenciar prismas e pirâmides;
• Comparar sólidos geométricos;
• Identificar figuras planas em sólidos geométricos.

Para a realização dessa atividade, o professor irá proporcionar um momento de passeio da turma pela escola. 
Será uma visita em que vocês circularão pelos diferentes ambientes do local, observando atentamente os 
objetos contidos em cada lugar. À medida em que a observação for acontecendo, cada estudante deverá deixar 
registrado, por meio de fotografias ou através de desenhos, os objetos com formatos de sólidos geométricos 
conhecidos.

1. Ao retornar para a sala de aula após o passeio pela escola, organize-se com sua dupla para compartilhar 
seus registros fotográficos ou de desenho. Vocês deverão trocar, entre si, os registros que fizeram no 
decorrer da visita, para analisarem cada objeto e identificarem a que sólido geométrico se refere. Após 
essa etapa, anotem aqui as principais características de cada um. 

Objeto 1: A que forma corresponde:

Principais características: 

Objeto 2: A que forma corresponde:

Principais características: 

Objeto 3: A que forma corresponde:

Principais características: 
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relacionar cada uma delas a suas planificações;
• Descrever características e propriedades de formas geométricas espaciais, como prismas e pirâmides, e 

relacionar cada uma delas a suas planificações.

1.  Seja criativo ao colorir e use, cuidadosamente, tesoura sem ponta e cola para montar as formas 
tridimensionais que aparecem no ANEXO 1 deste Caderno. Observe as planificações com atenção.

2. Até aqui, você estudou sobre prismas, pirâmides, cones e cilindros. Para sintetizar os conhecimentos, 
produza um poema, uma poesia, uma canção, uma paródia, um cordel ou uma história em quadrinhos, 
abordando características dessas formas espaciais. Socialize sua produção textual, recitando-a para a 
turma. Lembre-se de incluir um título criativo para o seu texto.
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AULAS 5 E 6 - UM PASSEIO PELA ESCOLA
Objetivos da aula:
• Diferenciar figuras planas e formas espaciais;
• Diferenciar poliedros e corpos redondos;
• Diferenciar prismas e pirâmides;
• Comparar sólidos geométricos;
• Identificar figuras planas em sólidos geométricos.

Para a realização dessa atividade, o professor irá proporcionar um momento de passeio da turma pela escola. 
Será uma visita em que vocês circularão pelos diferentes ambientes do local, observando atentamente os 
objetos contidos em cada lugar. À medida em que a observação for acontecendo, cada estudante deverá deixar 
registrado, por meio de fotografias ou através de desenhos, os objetos com formatos de sólidos geométricos 
conhecidos.

1. Ao retornar para a sala de aula após o passeio pela escola, organize-se com sua dupla para compartilhar 
seus registros fotográficos ou de desenho. Vocês deverão trocar, entre si, os registros que fizeram no 
decorrer da visita, para analisarem cada objeto e identificarem a que sólido geométrico se refere. Após 
essa etapa, anotem aqui as principais características de cada um. 

Objeto 1: A que forma corresponde:

Principais características: 

Objeto 2: A que forma corresponde:

Principais características: 

Objeto 3: A que forma corresponde:

Principais características: 
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Objeto 4: A que forma corresponde:

Principais características: 

Objeto 5: A que forma corresponde:

Principais características: 

2. Veja as figuras apresentadas em cada situação e preencha os textos com as informações corretas em 
cada caso.

a. A caixa de presente a seguir tem, aproximadamente, a forma de um 
_________________________. Podemos dizer que é um poliedro, pois é 
uma ___________________________________________________________
____. Essa figura tridimensional é formada por ______________________ e 
por ______________________. Além disso, tem ______ bases, no formato 
de __________________ e um total de ______ faces, ______ arestas e ______ 
vértices.

b. O Louvre, em Paris, é um dos principais museus do mundo. A 
pirâmide na entrada principal é uma de suas marcas registradas. É uma 
pirâmide quadrangular, logo, ela tem apenas ________ base na forma de 
_______________. Além disso, é formada apenas por segmentos de retas e, 
por isso, é um exemplo de _______________. Suas faces laterais têm formato 
de ______________. Por ser uma pirâmide de base quadrada, ela é formada 
por 4 _____________ e 1 ___________. Ela tem um total de ____ faces, ___ 
vértices e ____ arestas.

c. Se enfileirarmos direitinho as moedas que aparecem na figura 
seguinte, obteremos um sólido geométrico muito conhecido, chamado 
_______________. Ele não é um poliedro, é um _______________________ já 
que tem ___________________________________. Esse sólido é obtido a partir 
da rotação de um _____________________ e ainda dois _______________. 
Possui duas bases paralelas e iguais, na forma de ____________. É um exemplo 
de sólido geométrico que não possui ______________ nem ___________. 
Duas de suas faces são ______________ e a outra é _______________. 

MATEMÁTICA | 7 

3. A partir das observações, das discussões e dos registros realizados quanto ao estudo das formas 
geométricas espaciais, relembre as propriedades identificadas e preencha o quadro com o que é solicitado.

Nome 
da forma 
espacial

É polie-
dro ou 
é corpo 
redondo?

Figuras 
planas 
que 
formam o 
sólido

Quanti-
dade de 
bases

Formato 
da base

Quanti-
dade de 
arestas 
na base

Total de 
faces

Total de 
vértices

Total de 
arestas

Pirâmide 
hexago-
nal

Prisma

pentago-
nal

Cubo

Cone

Cilindro
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AULAS 7 E 8 – RETOMANDO O QUE APRENDEMOS

Objetivos da aula:
• Relacionar o número de faces, vértices e arestas de prismas e pirâmides ao número de lados do polígono 

da base;
• Resolver problemas que envolvam as relações dos elementos de prismas e pirâmides a suas bases.

As próximas atividades propõem a sistematização do que foi estudado sobre as formas espaciais. Sendo assim, 
leia com clareza os enunciados e busque resgatar os conhecimentos já desenvolvidos nas aulas anteriores. As 
demais atividades são itens do ENEM e do SARESP. Concentre-se e mãos à obra!

1. Principais formas espaciais:

Sólidos
Geométricos

Pirâmides

Prismas

Cones

Cilindros

Esferas

Corpos
Redondos

Poliedros

a. Relembrando as figuras espaciais e suas principais características estudadas, reconheça as figuras da 
imagem abaixo e informe o nome de cada uma delas.
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b. Alguns elementos dos poliedros:

Base Face Arestas Vértices

c. A partir da definição de base, faces, arestas e vértices como importantes elementos dos poliedros, 
indique, na figura a seguir: o nome dela, a base, uma face lateral, uma aresta da base e um de seus vértices.

d. Quantidade de faces, vértices e arestas de pirâmides e prismas: os quadros abaixo indicam 
informações referentes a pirâmides e prismas. Há, inclusive, expressões algébricas que generalizam a 
quantidade de lados da base, faces, vértices e arestas para esses tipos de poliedros.

PIRÂMIDE Formato da base Nº de lados da 
base

Nº de faces Nº de vértices Nº de arestas

Triangular Triângulo 3 4 4 6

Quadrangular Quadrilátero 4 5 5 8

Pentagonal Pentágono 5 6 6 10

Hexagonal Hexágono 6 7 7 12

Generalizações Polígono qualquer n n + 1 n + 1 2.n 

PRISMA Formato da base Nº de lados da 
base

Nº de faces Nº de vértices Nº de arestas

Triangular Triângulo 3 5 6 9

Quadrangular Quadrilátero 4 6 8 12

Pentagonal Pentágono 5 7 10 15

Hexagonal Hexágono 6 8 12 18

Generalizações Polígono qualquer n n + 2 2.n 3.n
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e. Revisando as informações apresentadas acima, preencha a tabela seguinte com a quantidade que está 
sendo solicitada em relação à figura indicada.

FIGURA Formato da base Nº de lados da 
base

Nº de faces Nº de vértices Nº de arestas

Pirâmide de base 
octogonal

Prisma de base 
decagonal

f. Leonhard Euler (1707 – 1783) foi um importante estudioso das ciências, com significativos trabalhos 
publicados nas áreas de matemática, física, engenharia e astronomia. Um importante legado desse 
matemático suíço foi a chamada “Relação de Euler”, que relaciona a quantidade de vértices, arestas e faces 
de um poliedro. Essa relação garante que vale: V – A + F = 2, onde V, A e F correspondem às quantidades 
de vértices, arestas e faces de um poliedro convexo, respectivamente. Os poliedros que satisfazem à 
relação de Euler são chamados de poliedros eulerianos. De acordo com essas informações, verifique se 
um poliedro convexo com 14 vértices, 21 arestas e 9 faces é um poliedro euleriano.

2. (ENEM - 2014) Um sinalizador de trânsito tem o formato de um cone circular reto. O sinalizador precisa 
ser revestido externamente com adesivo fluorescente, desde sua base (base do cone) até a metade de sua 
altura, para sinalização noturna. O responsável pela colocação do adesivo precisa fazer o corte do material 
de maneira que a forma do adesivo corresponda exatamente à parte da superfície lateral a ser revestida. 
Qual deverá ser a forma do adesivo?

a. b. c. d. e. 

3. (SARESP - 2009) A forma geométrica espacial que pode ser associada à planificação abaixo é:

a. Um cilindro. 

b. Uma pirâmide de base pentagonal.

c. Um prisma de base pentagonal.

d. Um paralelepípedo.

e. Um cubo
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4. (ENEM - 2011) A figura seguinte mostra um modelo de sombrinha muito usado em países orientais. 
Essa figura é uma representação de uma superfície de revolução chamada de:

a. Pirâmide.

b. Semiesfera.

c. Cilindro.

d. Tronco de cone.

e. Cone.

5. (SARESP - 2010) Observe a caixa representada abaixo:

Uma planificação dessa caixa é:

a. b. c. d. 

6. (SARESP - 2008) Observe o modelo de um cubo. Ele tem 11 planificações 
diferentes, isto é, existem 11diferentes moldes possíveis para se montar um 
cubo, por meio de dobradura. Identifique dentre as alternativas abaixo, uma 
dessas planificações:

a. b. c. d. 

7. (SARESP - 2008) Num dado cúbico, ficam em faces opostas os números: 1 e 6, 2 e 5, 3 e 4. Observe as 
figuras dadas e responda quais representam planificações possíveis de um dado.

a. 1 e 2.

b. 1 e 3.

c. 2 e 3.

d. 1, 2 e 3.

e. Nenhuma.

1- 1

3

6 1 5 6

2 1

4

35

2 6

3

4

2 45

2- 3-
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8. (SARESP - 2007) As figuras 1, 2 e 3 correspondem, respectivamente, às planificações dos sólidos:

a. Cubo, cone, pirâmide.

b. Pirâmide, cilindro, cubo.

c. Cubo, cilindro, pirâmide.

d. Pirâmide, cone, cubo.

e. Prisma, cilindro, prisma.

9. (ENEM - 2012) Maria quer inovar em sua loja de embalagens e decidiu vender caixas com diferentes 
formatos. Nas imagens apresentadas estão as planificações dessas caixas. Quais serão os sólidos 
geométricos que Maria obterá a partir dessas planificações?

a. Cilindro, prisma de base pentagonal 
e pirâmide.

b. Cone, prisma de base pentagonal e 
pirâmide.

c. Cone, tronco de pirâmide e pirâmide.

d. Cilindro, tronco de pirâmide e prisma.

e. Cilindro, prisma e tronco de cone.

10. (SARESP - 2008) Observe as planificações I, II, e III de três sólidos. Assinale a alternativa que mostra 
corretamente os nomes dos sólidos associados as planificações I, II e III, respectivamente.

a. Prisma reto base pentagonal; 
dodecaedro; prisma reto de base 
triangular. 

b. Icosaedro; dodecaedro; 
tetraedro. 

c. Pirâmide reta de base 
triangular; icosaedro; prisma reto 
base pentagonal. 

d. Dodecaedro; prisma reto de 
base triangular; tetraedro.

e. Cubo, prisma de base 
pentagonal, pirâmide de base triangular.

Figura 1 Figura 2 Figura 3

IMAGENS E ILUSTRAÇÕES
pixabay.com - freepik.com

I II III
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SEQUÊNCIA DE ATIVIDADES 2

AULAS 1 E 2 - UMA OUTRA FORMA DE ESCREVER NÚMEROS E 
EXPRESSÕES 
Objetivos das aulas:
• Identificar os fatores comuns em expressões algébricas quadráticas;
• Escrever expressões algébricas quadráticas na forma fatorada;
• Estabelecer relações entre a expressão algébrica fatorada e outras expressões algébricas equivalentes;
• Resolver fatoração de expressões algébricas com mais de um fator comum.

As próximas atividades contemplam situações cujos problemas envolvem e relacionam expressões algébricas. 
É hora de utilizar elementos algébricos!!!

1. Para começar os estudos propostos nessa Sequência de Atividades sobre as expressões algébricas, 
faremos uma dinâmica. A ideia é usar expressões algébricas para representar algumas sentenças matemáticas. 
Cada estudante vai receber uma tirinha do tipo “Eu tenho... Quem tem?”. Alguém se candidata a iniciar 
a dinâmica fazendo a leitura em voz alta do texto que aparece em sua tirinha, por exemplo: Eu tenho x. 
Quem tem o dobro do meu número somado com 5? O estudante que tiver a expressão 2x + 5 sinaliza e faz 
a leitura em voz alta de sua tirinha e assim sucessivamente até que todos os envolvidos participem. Todos 
devem estar muito atentos às leituras para conseguirem identificar corretamente a expressão associada ao 
texto. Quem se candidata a iniciar a brincadeira? Divirtam-se!!!!

2. Abaixo existem 3 polígonos com dimensões diferentes. É possível obter novas figuras a partir da 
junção deles. Vejamos alguns exemplos,

x

x

x

x

x

x

x+6

6

6 6x+6

x+6

x

x

x x

x

FIGURA 2

FIGURA 1
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faremos uma dinâmica. A ideia é usar expressões algébricas para representar algumas sentenças matemáticas. 
Cada estudante vai receber uma tirinha do tipo “Eu tenho... Quem tem?”. Alguém se candidata a iniciar 
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a. Forneça uma expressão para se calcular o perímetro da:

Figura Perímetro

Figura 1

Figura 2

b. Escreva uma expressão que represente a área da:

Figura Área

Figura 1

Figura 2

c. O perímetro da Figura 1 é igual ao da Figura 2? E o que acontece com as áreas dessas figuras, são 
iguais?

3. Fatorar significa escrever números ou expressões algébricas na forma de produto de fatores. Em se 
tratando de expressões algébricas, a fatoração pode ser iniciada com a identificação dos fatores comuns 
aos termos que formam a expressão para, então, explicitá-los como produto com os outros fatores. Por 
exemplo:

35 = 7 · 5 = 7 · (2 + 3) 2x2 – 18x = 2x · (x – 9)

Retome as expressões usadas para representar o perímetro e a área das Figuras 1 e 2 da Atividade 2. Identifique 
os fatores comuns aos termos em cada expressão e escreva-os em sua forma fatorada.

Figura Forma fatorada do perímetro Forma fatorada da área

Figura 1

Figura 2
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4. Fatore as seguintes expressões algébricas:

a. 2x2 – 9x = 

b. 24a² – 18a = 

c. 3y² + 6y = 

d. b + 21b2 = 

5. Relacione as colunas:

a. a · (1 + 120a) 

b. – 3a2 + 21a  

c. 2y · (y – 8)

d. – 36 – 9y2   

e. 5x2 + 100

f. x · (1 – 4x) 

( ) 5 · (x2 + 20) 

( ) x – 4x2

( ) 3a · (– a + 7)

( ) 9 · (– 4 – y2)

( ) 2y2 – 16y

( ) a + 120a2

AULAS 3 E 4 - DOIS QUADRADOS INTERESSANTES

Objetivos das aulas:
• Reconhecer que as expressões (x + a)² e x² + 2ax + a² são equivalentes;
• Fatorar expressões do tipo x² + 2ax +a²;
• Reconhecer que as expressões (x - a)2 e x² – 2ax + a² são equivalentes;
• Fatorar expressões do tipo x² – 2ax + a²;
• Relacionar expressões fatoradas a produtos notáveis com uma variável.

1.  Alguns erros são comuns quando se enuncia o Teorema de Pitágoras. Juliano o definiu da seguinte 
maneira: a hipotenusa elevada ao quadrado é igual ao quadrado da soma dos catetos. Usando a para a 
hipotenusa e b e c para os catetos, a fala de Juliano pode ser representada por:

a. a² = b² + c²

b. a² = (b – c)²

c. a² = b² + 2bc + c²
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2. Aplicando a propriedade distributiva em: (x + a)² e (x – a)², podemos concluir que os resultados têm 
algumas particularidades. Podemos generalizar cada caso. Vejamos:

(x + a)2 = (x + a) · (x + a) = x2 + ax + ax + a2 = x2 + 2ax + a2

(x - a)2 = (x - a) · (x - a) = x2 - ax - ax + a2 = x2 - 2ax + a2

Usando a língua materna, podemos escrever: O quadrado da soma de dois termos é igual ao quadrado 
do primeiro termo, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo 
termo. Além disso, o quadrado da diferença de dois termos corresponde ao quadrado do primeiro 
termo, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Na 
igualdade (x + a)2 = x2 + 2ax + a2, (x + a)2 é a fatoração do trinômio x2 + 2ax + a2. Do mesmo modo, (x - a)2 
é a fatoração de x2 - 2ax + a2.

Entendeu? Agora é hora de aplicar o que aprendeu. Responda às questões seguintes que envolvem 
expressões algébricas:

a. Simplifique a expressão: (x + 2)² + (x + 2) · (x – 2) + (x – 2)²

b. Ao desenvolver o quadrado da diferença de dois termos (a – b)², que expressão obtemos?

3. Desenvolva os produtos abaixo até a forma irredutível:

a. (x + 9)² = 

b. (3 – a)² = 

c. (x + 7) · (x – 7) = 

d. (x + 2y) · (x – 2y) = 

e. (3y² – 2)² = 

f. (5 – m³)² = 
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4. Observe atentamente a expressão seguinte e, sem simplificá-la, identifique qual dos números abaixo 
faz com que essa expressão se torne zero e justifique sua resposta: (x – 7) · (x – 3) · x · (x² + 1)

a. 1

b. 3

c. 5

d. -7

e. -3

5. Que termo devemos adicionar à expressão 4x8 – 6x4y + 9y2 para que ela represente o quadrado de 
uma soma?

a. 6x4y

b. - 6x4y

c. 12x4y

d. - 12x4y

e. 18x4y

6. Sendo a2 + b2 = x e ab = y, então (a + b)2 é igual a:

a. x2

b. x + y

c. x – 2y

d. x2 + 2y

e. x + 2y

7. Qual alternativa representa a simplificação correta da expressão abaixo?

 

a. x + 3

b. x – 1

c. 0

d. 3

e. 4
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AULAS 5 E 6 – UMA IMPORTANTE DIFERENÇA
Objetivos das aulas:
• Reconhecer que as expressões (x - a) · (x + a) e x² - a² são iguais;
• Fatorar expressões do tipo x² - a2. 

Já conhecemos alguns produtos notáveis, tanto na forma fatorada quanto na forma desenvolvida. Estudamos o 
quadrado da soma e o quadrado da diferença de dois termos. Para as próximas aulas, você vai realizar algumas 
investigações utilizando números para concluir sobre as relações que dizem respeito ao produto da soma pela 
diferença de dois termos. Articule-se bem com a sua dupla para realizar as ações propostas com mais facilidade. 
Agora, vamos às atividades!

1. Investigação: A partir de alguns processos de fatoração que estudamos, é possível resolver cálculos 
aparentemente trabalhosos de maneira rápida e eficiente. Pense sobre isso e determine o valor de: 

43302 - 43292

Você encontrou uma maneira rápida para solucionar essa sentença? Em caso afirmativo, você terá facilidade 
para calcular os valores a seguir. Caso ainda não, continue tentando.

a. 50² - 40² = 

b. 299² - 1² = 

c. 343² - 342² = 

2. AÇÃO: Leia com atenção e faça o que se pede

a. Quanto é 8 · 8?
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b. Realize o seguinte experimento:

Some 3 unidades a um dos fatores de 8 · 8;
subtraia 3 unidades ao outro fator;

multiplique os resultados.

c. Observe os resultados obtidos nos itens a e b. Relacione os dois com os números 8 e 3 e escreva um 
comentário com as suas conclusões.

d. Será que aconteceria algo parecido se usássemos outros valores? Vamos testar?

AÇÃO RESULTADO OBTIDO

i) 10 · 10

ii) Some 2 unidades a um dos fatores de i).

iii) Subtraia 2 unidades ao outro fator de i).

iv) Multiplique os resultados de ii) e iii).

Compare os resultados i) e iv) e comente.

e. CONCLUSÃO: Reveja as ações realizadas nas Atividades 1 e 2. Atente para os detalhes, observe os 
resultados obtidos e os seus comentários. Agora, escreva uma breve explicação com as conclusões gerais 
a que você chegou.
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3. A diferença entre os quadrados de dois termos x e y pode também ser representada por:

a. x² + y²

b. x² - 2xy

c. (x + y) · (x – y)

d. x · (x + y)

e. y · (y + x)

4. É interessante que você tenha notado, a partir dos experimentos, das observações e em suas conclusões, 
que é possível generalizar os resultados alcançados nas Atividades 1 e 2. Podemos indicar que, o produto 
da soma pela diferença de dois termos corresponde à diferença entre os seus quadrados. Essa propriedade 
pode ser escrita em linguagem matemática do seguinte modo: (x + a) · (x – a) = x2 – a2, de onde podemos 
concluir que o produto (x + a) · (x – a) é a fatoração da expressão x2 – a2, ou seja, essas expressões são 
equivalentes. Uma maneira de comprovar que essa igualdade é verdadeira é desenvolvendo esse produto, 
usando a propriedade distributiva. Vejamos:

(x + a) · (x – a) = x2 – ax + ax – a2 = x2 – a2

Para aplicar esses conceitos, responda: Se a – b = 5 e a + b = 20, qual é o valor de a2 – b2?

5. Identifique, dentre as sentenças seguintes, a única alternativa que é falsa.

a. (a + b)2 = a2 + 2ab + b2

b. a2 – b2 = (a – b) · (a + b)

c. a3 – b3 = (a – b) · (a2 + ab + b2)

d. a2 + b2 = (a + b)2 – 2ab

e. a3 + b3 = (a + b) · (a2 – 2ab + b2)
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AULAS 7 E 8 – E CONTINUAMOS FATORANDO...
Objetivos das aulas:
• Resolver fatorações do tipo (bx + a)², estabelecendo relações com a expressão algébrica (bx)² + 2a(bx) +a2;
• Resolver fatorações do tipo b · (x + a) · (x - a), estabelecendo relações com a expressão algébrica bx² - ba²;
• Resolver situações-problema envolvendo fatoração do tipo (x + a) · (x - a);
• Resolver situações-problemas envolvendo fatoração do tipo (x+a)².

As próximas atividades propõem a sistematização do que foi estudado durante as aulas com essa Sequência da 
Atividades. Para tanto, a Atividade 1 requer que você elabore um resumo sobre os principais produtos notáveis 
estudados, que poderá ser utilizado para a resolução das demais atividades. Sendo assim, leia com clareza os 
enunciados e busque resolvê-los utilizando os conhecimentos já desenvolvidos nas aulas anteriores. 

Concentre-se e mãos à obra!

1. Como atividade de sistematização dessa Sequência, você irá produzir, em seu caderno, um resumo 
sobre os produtos notáveis estudados até agora. Registre, então, além das formas fatoradas indicadas 
a seguir, as formas desenvolvidas de todas elas. Esse pode ser um material de apoio e que poderá ser 
consultado durante as aulas.

(x + a)²
(bx + a)²
(x - a)²

(bx - a)²
(x + a) · (x - a)

b · (x + a) · (x - a)

2. Desenvolva os produtos abaixo até a forma irredutível:

a. (2x + 9)² = 

b. (x – 3y)² = 

c. (2x + b) · (2x – b) = 

d. (4p + 5q)² = 

e. 3 · (7a + 1) · (7a – 1) =
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3.  A expressão 9x2 + 12xy + 4y2 é um exemplo de trinômio quadrado perfeito. Isso quer dizer que a sua 
fatoração é o quadrado da soma de dois termos. Fatore corretamente esse trinômio.

4. Pense sobre a equação: x2 + 6x + 9 = 0. Ela é formada por um trinômio do 2º grau.

a. Fatorando esse trinômio, o que obtemos?

b. Que valores numéricos a incógnita x pode assumir para zerar essa sentença?

c. Faça o mesmo para x2 - 2x + 1 = 0:

• Fatoração: 

• Valores que zeram a sentença: 
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5. (ENEM 2012) Um forro retangular de tecido traz em sua etiqueta a informação de que encolherá após 
a primeira lavagem mantendo, entretanto, seu formato. A figura a seguir mostra as medidas originais 
do forro e o tamanho do encolhimento (x) no comprimento e (y) na largura. A expressão algébrica que 
representa a área do forro após ser lavado é (5 – x) (3 – y).

5

3

x

y

Nestas condições, a área perdida do forro, após a primeira lavagem, será expressa por:

a. 2xy

b. 15 – 3x

c. 15 – 5y

d. - 5y – 3x

e. 5y + 3x - xy
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 ANEXO 1 (PARA RECORTAR)

Eu tenho ... Quem tem?

Eu tenho x.
Quem tem o dobro do meu número?

Eu tenho 3x2.
Quem tem a terça parte do meu número?

Eu tenho 2x.
Quem tem o quadrado do meu número?

Eu tenho 3x2 + 5.
Quem tem o meu número menos a raiz quadrada 
positiva de 25?

Eu tenho 4x2.
Quem tem o meu número menos 1?

Eu tenho x2.
Quem tem o meu número mais x?

Eu tenho 4x2 - 1.
Quem tem o dobro do meu número?

Eu tenho x2 + x.
Quem tem o meu número dividido por x?

Eu tenho 8x2 – 2.
Quem tem o meu número mais 2?

Eu tenho x + 1.
Quem tem o quadrado do meu número?

Eu tenho 8x2.
Quem tem (1/4) do meu número?

Eu tenho x2 + 2x + 1.
Quem tem o meu número menos 1? 

Eu tenho 2x2.
Quem tem o meu número mais 3?

Eu tenho x2 + 2x.
Quem tem a forma fatorada do meu número?

Eu tenho 6x2 + 9.
Quem tem o meu número mais o valor da área de 
um quadrado com lado medindo 1 unidade?

Eu tenho x(x + 2).
Quem tem a letra que é a incógnita dessa 
expressão?

Eu tenho 2x2 + 3.
Quem tem o triplo do meu número?

Eu tenho 6x2 + 10.
Quem tem a metade do meu número?

 

Observação: É necessário que a quantidade de tirinhas seja, no mínimo, igual à quantidade de alunos/duplas 
da sala.
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SEQUÊNCIA DE ATIVIDADES 3

AULAS 1 E 2 – RELAÇÕES MÉTRICAS NO TRIÂNGULO RETÂNGULO
Objetivos da aula:
• Identificar triângulos semelhantes formados pela altura em relação à hipotenusa de um triângulo retân-

gulo.
• Distinguir, entre as relações métricas do triângulo retângulo, o Teorema de Pitágoras.
• Demonstrar relações métricas do triângulo retângulo, entre elas o Teorema de Pitágoras, utilizando, 

inclusive, a semelhança de triângulos.

1. Com o uso da trigonometria do triângulo retângulo:

• Os gregos determinaram a medida do raio da Terra, por um processo simples.

• É possível medir a distância da Terra à Lua.

• Um engenheiro pode saber a largura de um rio para construir uma ponte.

• Um cartógrafo (desenhista de mapas) pode saber a altura de uma montanha, o comprimento de 
um rio, etc. 

• Pode-se determinar a altura de certo prédio.

As razões trigonométricas podem ser utilizadas em diversas situações em que se pretende verificar comprimentos 
inacessíveis às medidas diretas.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Vejamos esse triângulo retângulo em que

• a = hipotenusa (lado oposto ao ângulo reto); 

• b, c = catetos (lados que formam o ângulo reto); 

• m, n = projeções dos catetos; 

• h = altura do triângulo referente à hipotenusa. 

Podemos perceber que a altura em relação à hipotenusa divide o triângulo ABC em dois triângulos retângulos 
menores: ADC e ADB. Para melhorar a observação dos triângulos, vejamos a decomposição seguinte:

Fonte: Elaborado pelo autor.

Essa decomposição nos mostra que ABC, ADC e ADB são semelhantes. Isso ocorre porque seus ângulos 
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internos correspondentes são congruentes, já que o ângulo no vértice D é comum aos dois triângulos,  
e .

As semelhanças entre esses triângulos nos garantem que são verdadeiras as proporções:

  

De onde podemos verificar que:

 
Partindo-se, então, dessas relações e também considerando que no triângulo inicial ABC ocorre , se 
somarmos  com , obtemos:

que resulta no Teorema de Pitágoras:  .

2. Experimentação para interpretação geométrica do Teorema de Pitágoras: Agora que você já 
conhece algumas das expressões algébricas que relacionam lados, projeções dos catetos e altura relativa 
à hipotenusa de triângulos retângulos, vamos realizar uma atividade experimental. Para começar, observe 
e recorte os seis polígonos que estão desenhados no ANEXO 1 dessa Sequência de Atividades. Agora, 
por sobreposição, encaixe as peças no local correto de forma que seja possível comparar as medidas das 
áreas das Figuras 1, 2, 3, 4 e 5 com a da Figura 6. Feita essa sobreposição, observe atentamente a figura 
obtida e responda:

a. Que figuras são necessárias para obter a Figura 6?

MATEMÁTICA | 3 

Perceba que os lados do triângulo central correspondem aos lados dos três quadrados. Se chamarmos o lado 
do primeiro quadrado de , diremos que sua área é igual a  e ainda que um dos catetos do triângulo retângulo 
também mede . Se dissermos que o lado do segundo quadrado tem  unidades, chegamos que sua área será 

 e o outro cateto do triângulo também é igual a . E ainda, se considerarmos que o terceiro quadrado tem 
lado medindo  unidades, podemos garantir que sua área é igual a  e que a medida da hipotenusa desse 
triângulo é igual a .

b. Para um outro momento de exploração, manipule as peças novamente e responda: você consegue 
encaixar perfeitamente as figuras 1, 2, 3, 4 e 5 de modo a obter o terceiro quadrado? Faça testes para 
verificar.
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Vamos às conclusões.

c. Retomando os resultados obtidos a partir da observação e da manipulação das peças, preencha os 
espaços vazios de modo que deixem o texto com sentido e com informações corretas:

A peça 4 tem área ____ e juntando as peças 1, 2, 3 e 5 obtivemos uma figura com área igual a ____. Após 
manipular todas as peças novamente, percebemos que a área do terceiro quadrado corresponde à soma 
dessas duas outras áreas e como havíamos informado que ela valia a2, concluímos que:  a2 = _________. Essa 
expressão corresponde ao Teorema _____________________. Portanto, podemos enunciar que, segundo o 
Teorema _____________________, no triângulo retângulo, o quadrado da medida da _________________  é igual 
à _________________________________________. 

d. A última etapa dessa atividade consiste em assistir, com muita atenção, ao vídeo que será exibido, 
registrar as principais informações e apresentar oralmente à turma o que julgar mais importante. 

AULAS 3 E 4 – FENÔMENOS PERIÓDICOS

Objetivos da aula:
• Reconhecer os principais elementos de fenômenos periódicos.

1.  Suponha que hoje seja terça-feira. Se você desejar pensar, sem olhar o calendário, sobre que dia da 
semana será daqui 12 dias, por exemplo, como você fará? Como descobrir isso?
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2. E se pensarmos sobre um relógio que marca as horas no formato AM/PM, há ciclos? Discuta sobre isso 
com a sua dupla e registre as conclusões. 

3. Esteja atento às informações apresentadas no vídeo Desenhando ondas1  que será exibido. Ao final 
haverá um momento de discussão sobre os conceitos abordados, então, registre suas percepções a 
respeito dos conceitos que foram tratados.

AULAS 5 E 6 – GRÁFICO DE FUNÇÕES PERIÓDICAS
Objetivos da aula:
• Construir o gráfico de funções periódicas.

1. Vamos investigar o comportamento da função , . . Para começar, preencha o 
quadro com os valores corretos:

0

1

2

3

4

5

Percebam que os valores de  têm uma regularidade. Ocorre, nesse caso, que  para todo 
valor de  do domínio. Quando isso acontece, dizemos que se trata de uma função periódica. Além disso, o 
menor valor de  é o período da função. Sendo assim, qual é o período de ?

1 MEC – FNDE – Secretaria de Educação à Distância. Desenhando ondas. Matemática Multimídia. UNICAMP. Disponível em: <https://
m3.ime.unicamp.br/recursos/1086>. Acesso em: 22 ago. 2020.
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2. Acompanhe com atenção o áudio que o professor vai disponibilizar intitulado Tempestades Solares2. 
Registre as principais informações.

3. Os eixos ortogonais a seguir devem ser utilizados para a construção do gráfico de cada função indicada. 
Para tanto, comece realizando os cálculos necessários e preenchendo o quadro abaixo.

a. 

0º

90°

180°

270°

360º

2  MEC – FNDE – Secretaria de Educação à Distância. Tempestades Solares. Matemática Multimídia. UNICAMP.  Disponível em: <https://
m3.ime.unicamp.br/recursos/1353>. Acesso em: 22 ago. 2020.
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b. 

0º

90°

180°

270°

360º
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4. (ENEM 2018) Em 2014 foi inaugurada a maior roda-gigante do mundo, a High Roller, situada em Las 
Vegas. A figura representa um esboço dessa roda-gigante, no qual o ponto A representa uma de suas 
cadeiras:

AO

SoloSolo

A partir da posição indicada, em que o segmento OA se encontra paralelo ao plano do solo, rotaciona-se a 
High Roller no sentido anti-horário, em torno do ponto O. Sejam t o ângulo determinado pelo segmento OA 
em relação à sua posição inicial, e f a função que descreve a altura do ponto A, em relação ao solo, em função 
de t. Após duas voltas completas, f tem o seguinte gráfico:

A expressão da função altura é dada por

a. f(t) = 80sen(t) + 88

b. f(t) = 80cos(t) + 88

c. f(t) = 88cos(t) + 168

d. f(t) = 168sen(t) + 88cos(t)

e. f(t) = 88sen(t) + 168cos(t)

MATEMÁTICA | 9 

IMAGENS E ILUSTRAÇÕES
pixabay.com - freepik.com

AULAS 7 E 8 – PAINEL DE QUESTÕES
Objetivos da aula:
• Resolver e elaborar problemas em contextos que envolvem fenômenos periódicos reais (ondas sonoras, 

fases da lua, movimentos cíclicos, entre outros) e comparar suas representações com as funções seno e cos-
seno, no plano cartesiano, com ou sem apoio de aplicativos de álgebra e geometria.

1. Pense sobre todos os conceitos que foram estudados a respeito das funções periódicas até aqui. Use 
a criatividade e, juntamente com o seu colega de dupla, elabore um problema que seja possível solucionar 
a partir desses conceitos. Para isso, você poderá consultar as atividades anteriores sobre o assunto e 
novamente assistir aos vídeos e ouvir os áudios que foram utilizados nas aulas. Após a elaboração, troque 
o seu problema com a dupla vizinha e resolva. Para finalizar, escreva o seu problema em uma folha de 
sulfite à parte e, em conjunto com os demais colegas de classe, seguindo as orientações do professor, 
disponibilize-o em cartolina ou papel kraft para a produção de um painel que permanecerá exposto na sala 
de aula.
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sulfite à parte e, em conjunto com os demais colegas de classe, seguindo as orientações do professor, 
disponibilize-o em cartolina ou papel kraft para a produção de um painel que permanecerá exposto na sala 
de aula.
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ANEXO 1 (PARA RECORTAR)

Figura 1

Figura 2

Figura 3

Figura 4

Figura 5

Figura 6
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ANEXO 2 (PARA RECORTAR)
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SEQUÊNCIA DE ATIVIDADES 4

AULAS 1 E 2 - DAS VOLTAS QUE UMA CIRCUNFERÊNCIA DÁ 
Objetivos da aula:
• Estabelecer o número  como a razão entre a medida do comprimento de uma circunferência e seu diâ-

metro, para compreender e resolver problemas.

Para as próximas atividades, você realizará uma tarefa prática que consiste em utilizar instrumentos de medidas, 
fita métrica ou barbante/linha e régua, para verificar comprimentos e diâmetros de circunferências. Além disso, 
utilizará calculadora para determinar as razões entre essas grandezas e, a partir daí, algumas investigações 
serão propostas.

1.  Mão na massa: Para começar, utilize fita métrica ou barbante/linha e régua para medir o comprimento 
e o diâmetro dos cinco (5) objetos que lhes foram disponibilizados. Realize as medições e os cálculos 
necessários e preencha, completamente, a tabela a seguir com as informações solicitadas. Para os cálculos, 
você poderá usar calculadora.

MEDIDAS

OBJETO Comprimento (C) Diâmetro (d)

2. Investigações: Observe, com atenção, os dados numéricos que estão na tabela. Verifique coluna por 
coluna. Lembre-se de que, em cada linha, as medidas correspondem a um objeto diferente e responda: 

a. Os objetos que você mediu têm comprimentos iguais? E os diâmetros, são iguais ou diferentes?
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b. Compare os valores obtidos para a última coluna. Há algum resultado que se destaca por ser muito 
diferente, maior ou menor, do que os outros dessa mesma coluna? Caso isso ocorra, refaça as medições do 

comprimento (C) e do diâmetro (d) e os cálculos da razão  .

c. A que conclusão você chega: os valores que aparecem na última coluna são iguais, diferentes ou 
aproximados?

d. A partir dessas investigações, o que você poderia afirmar sobre a razão  para um objeto cujo 

comprimento (C) da circunferência é igual a 15 cm e o diâmetro (d) vale aproximadamente 4,8 cm?

e. Dessa forma, o que é possível concluir sobre a razão entre o comprimento (C) e o diâmetro (d) de uma 
mesma circunferência?
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3. Após as suas medições, cálculos e investigações, foi possível verificar que, embora sejam utilizadas 
circunferências distintas, isso é, com comprimento e/ou diâmetro com medidas diferentes, a razão entre 
essas duas grandezas permanece a mesma. Essa razão é constante para qualquer circunferência. É um 
importante número irracional e recebe o nome de “Pi”, representado pela letra grega . Saber que é um 
número irracional garante afirmar que é um número decimal com infinitas casas, não periódicas.

  

a. Os estudos realizados mostraram que:  .    

Dessa forma, estamos dizendo que o comprimento de uma circunferência é igual

b. No protótipo antigo de uma bicicleta, conforme a figura abaixo, a roda maior tem raio medindo 55 cm e 
a roda menor tem 15 cm de raio. Calcule o comprimento de cada circunferência que corresponde às rodas 
da bicicleta.

Agora responda: quantas voltas a roda menor precisa dar para equivaler a uma única volta da roda maior? 
Explique como você chegou a essa conclusão.
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AULAS 3 E 4 - GRAUS, RADIANOS E A CIRCUNFERÊNCIA 
TRIGONOMÉTRICA

Objetivos da aula:
• Identificar e localizar, na circunferência trigonométrica, a extremidade final de arcos dados em graus ou 

em radianos;
• Converter, para radianos, uma medida de arco expressa em graus;
• Identificar as simetrias presentes na circunferência trigonométrica;
• Obter a menor determinação positiva de um arco qualquer.

1.  A unidade de medida grau é uma das mais usadas para representarmos ângulos e arcos. Contudo, há 
uma outra unidade bastante usual chamada de radiano, abreviada como rad. A medida de 1 radiano (1 rad) 
corresponde a um arco de circunferência em que o comprimento é igual ao raio da circunferência que o 
contém. Circunferências com 1 cm de raio têm arco de 1 rad com comprimento igual a 1 cm. Circunferências 
com 2 cm de raio têm arco de 1 rad com comprimento igual a 2 cm e assim por diante. Agora pense:

a. O que acontece com o arco de uma circunferência completa, ou seja, quantos radianos correspondem 
ao arco de uma circunferência completa?

b. Com essas discussões, que correspondência podemos estabelecer entre as unidades grau e radiano?

c. Transforme as unidades de medidas solicitadas:

• 30º em radianos

• em graus
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2. Ciclo trigonométrico é uma circunferência unitária orientada, associada ao sistema de coordenadas 
cartesianas, cujo centro coincide com a origem desse sistema. O ciclo, ao se interligar ao sistema de 
coordenadas, define quatro regiões iguais (quadrantes), numeradas de 1 a 4, de onde se convencionou 
o sentido anti-horário como positivo, a partir do ponto A indicado na figura. Quando o deslocamento 
acontece no sentido horário, significa que estamos marcando arcos negativos. A cada arco, se associa o 
ângulo central a ele correspondente. Tendo isso em vista, utilize a figura a seguir para marcar:

a. A extremidade dos arcos que medem: 0°, 30°, 45°, 60°, 90°, 180°, 270° e 360°.

b. A extremidade do arco simétrico a 60°, mas situado no II quadrante.

c. A extremidade do arco simétrico a 45°, no III quadrante.

d. A extremidade do arco simétrico a 30°, situado no IV quadrante

e. A extremidade dos arcos: 

Sentido anti-horário

Sentido horário

A

3. Alguns arcos têm a mesma extremidade. Eles são chamados de arcos côngruos. Vejamos o que ocorre 
com os pares a seguir. Represente-os nas circunferências trigonométricas seguintes e verifique se são arcos 
côngruos:

a. 210° e – 150° b.  e 
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4. Perceba que a diferença entre arcos côngruos é um múltiplo de 360° ou  rad. Verifique essa afirmação 
nos casos seguintes: 

a. 15° e 735°

b.  e  

É possível verificar que existem infinitos arcos com mesma extremidade. Vejamos os exemplos, a partir de 60° 
e .

A partir desses valores, podemos generalizar escrevendo , com , ou ainda , 
com , como expressões gerais que representam a ‘família’ de arcos côngruos a , onde  indica o número 
de voltas. O arco de medida  tal que  rad ou  é denominado primeira ou menor 
determinação positiva. Além disso,  significa sentido anti-horário e , sentido horário.

Dessa forma, temos o posicionamento de arcos com mais de uma volta da seguinte maneira:

Primeira determinação positiva entre Extremidade situada no

0° e 90° ou 0 e  rad I quadrante

90° e 180° ou  rad e  rad
II quadrante

180° e 270° ou  rad e  rad III quadrante

270° e 360° ou  rad e IV quadrante
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5. Mais simetrias no ciclo trigonométrico

No ciclo trigonométrico, os cossenos são indicados no eixo horizontal e o eixo vertical marca os senos. Assim, 
é possível saber o sinal do cosseno e do seno de um arco sabendo a localização de suas extremidades. Em 
resumo:

Localização da extremidade do arco x Cosseno Seno

I quadrante Cos x > 0 Sen x > 0 

II quadrante Cos x < 0 Sen x > 0

III quadrante Cos x < 0 Sen x < 0

IV quadrante Cos x > 0 Sen x < 0

Eixo dos cossenos Cos x = 1 ou Cos x = - 1 Sen x = 0

Eixo dos senos Cos x = 0 Sen x = 1 ou Sen x = - 1

Por simetria é possível relacionar o cosseno e o seno de arcos de qualquer quadrante com aqueles de 
extremidade situadas no primeiro. Esse procedimento é chamado de redução ao primeiro quadrante. Vejamos 
o que acontece em cada quadrante:

• Redução do segundo para o primeiro quadrante:

Cosseno Seno

180º - x

cos (180º - x) = - cos x

Sen

Cos

x 180º - x

sen (180º - x) = sen x

Sen

Cos

x

Observe que falta uma quantidade “x” para meia volta (180° equivale a  rad), de onde podemos concluir que 
arcos suplementares (x e 180° - x) têm cossenos simétricos e senos iguais.
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• Redução do terceiro para o primeiro quadrante:

Cosseno Seno

180º+ x

cos (180º+x)= - cos x

Sen

Cos

x

180º+ x

sen (180º+x)= - sen x

Sen

Cos

x

Os arcos x e 180° + x apresentam cossenos e senos simétricos.

• Redução do quarto para o primeiro quadrante:

Cosseno Seno

360º- x

cos (360º-x)= cos x

Sen

Cos

x

360º- x

sen (360º-x)= - sen x

Sen

Cos

x

Os arcos x e 360° - x apresentam cossenos iguais e senos simétricos.
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AULAS 5 E 6 - GRÁFICOS
Objetivos da aula:
• Construir gráficos da função seno e cosseno a partir da tabela de valores;
• Construir gráficos da função seno e cosseno com o auxílio de um aplicativo de geometria dinâmica;
• Reconhecer as diferenças e as semelhanças entre os gráficos das funções y = senx e y = cosx.

1. Entender as características do ciclo trigonométrico pode ajudar a identificar os valores de cosseno 
e seno de alguns arcos importantes. Lembrando que a circunferência trigonométrica tem raio unitário, 
preencha o quadro com os valores corretos. 

0° 90° =  rad 180° =  rad 270° =  rad 360° =  rad

Cosseno

Seno

2. A partir dos valores indicados acima, é possível estabelecer os seguintes pares ordenados para as 
funções y = cos x e y = sen x.

Cos x

Sen x

Desse modo, utilize os planos cartesianos abaixo para construir os gráficos dessas funções.

a. y = cos x b. y = sen x
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3. O que vai acontecer com o gráfico se tivermos interesse em considerar, também, o que ocorre com 
cosseno e seno de: - 90°, - 180°, - 270° e – 360°? Verifique preenchendo as tabelas de valores e construindo 
os gráficos.

x Cos x (x,y) x Sen x (x,y)

- 90º - 90°

- 180° - 180º

- 270° - 270°

- 360° - 360°

0° 0°

90° 90°

180° 180°

270° 270°

360° 360°

4. Analise os gráficos da questão 3 e responda:
a. Quais são as principais características do gráfico de y = cos x?
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b. Quais são as principais características do gráfico de y = sen x?

c. Você percebe semelhanças entre eles?

d. Há diferenças?

5. Agora, os gráficos serão construídos com o auxílio do software Geogebra. Represente, graficamente, 
as seguintes funções trigonométricas:

a. y = cos x 

b. y = sen x

c. y = - 3.sen x

d. y = 2.cos x

6. Confirme suas observações registradas na Atividade 4, a partir dos gráficos construídos no Geogebra. 
Comente, se houver informação nova.
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AULAS 7 E 8 - MAIS GRÁFICOS 

Objetivos da aula:
• Construir o gráfico de uma função trigonométrica, dada a sentença algébrica que a representa;
• Determinar a sentença algébrica da função representada por um gráfico dado.

1. Os eixos ortogonais, a seguir, devem ser utilizados para a construção do gráfico de cada função 
indicada. Preencha corretamente os quadros e utilize os dados para a representação no plano cartesiano:

a. y = 3 + cosx
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AULAS 7 E 8 - MAIS GRÁFICOS 

Objetivos da aula:
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2. A seguir, você vai se deparar com a representação gráfica de uma função trigonométrica. Estude 
as características do gráfico e utilize conceitos sobre esse tipo de função para determinar a sentença 
algébrica que corresponde a ela.

IMAGENS E ILUSTRAÇÕES
pixabay.com - freepik.com
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Prezado(a) estudante, as Situações de Aprendizagem aqui apre-
sentadas foram elaboradas de forma que, ao longo deste bimes-
tre, você possa ampliar seus conhecimentos em busca da respos-
ta para a questão norteadora: 

Questão norteadora: Como contar uma história com responsa-
bilidade e ética, utilizando técnicas aprimoradas para elaborar uma 
narrativa atrativa e respeitosa? 

Parece simples não? Mas você vai perceber que contar uma história não significa apenas “con-
tar”, mas fazer isso de forma responsável e ética. A cada atividade, você vai conhecer como são os 
processos de publicação de um conteúdo, desde uma simples mensagem como post e comparti-
lhamento e como podem influenciar sua presença digital, afetando ou não sua credibilidade e ido-
neidade. Por esse motivo, ao final da atividade, você desenvolverá um projeto aplicando os conhe-
cimentos de cada Situação de Aprendizagem. A seguir vamos apresentar o que está previsto para 
este bimestre, resumidamente:

Tema gerador: Contar uma história Tema gerador: Contar uma história

Situação de Aprendizagem 1
Como as histórias são contadas e de que 
forma podemos comprovar sua veracidade.

Situação de Aprendizagem 2
Aplicar o pensamento computacional para 
elaborar um plano de execução do seu projeto.

Situação de aprendizagem 3
Usar a criatividade para criar seu ID de 
jornalista para contar uma história.

Situação de aprendizagem 4
Criar um autômato para presentear seu 
entrevistado ou para homenageá-lo(a). 

Bons estudos!

Ilustração: Malko Miranda
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SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 1
SOCIEDADE E NARRATIVAS DA REALIDADE

Olá, sou o RoboTec e acompanharei você nos seus estudos. Esse percurso formativo 
conta com quatro pilares principais: ler, escrever, criar e participar. É isso mesmo, a 
tecnologia precisa ter esse olhar além do seu uso, sabia? Tudo que você, comparti-
lha ou busca na internet, antes de ser publicado, passa por esses quatro pilares; daí 
a importância de estarmos atentos a tudo o que consultamos e tomamos como ver-
dade. Então, fi que atento!

ATIVIDADE 1 – INFLUENCIADORES DIGITAIS: AS PERSONALIDADES E 
SUAS INFLUÊNCIAS

Ler para conhecer...
Com o advento das redes sociais e sua popularização, mais pessoas têm acesso à inter-
net para se informar, para o lazer e até mesmo para desenvolver uma produção autoral 
de conteúdos. Nesse cenário, em especial nas últimas décadas, surgiram muitos sites de 

diferentes assuntos, redes sociais, plataformas, aplicativos, infl uenciadores digitais e outros meios 
de divulgação de conteúdos. 
1.1 Em pequenos grupos, conversem sobre quais redes sociais, infl uenciadores digitais e sites que 
mais acessam/seguem. Cada um deve anotar apenas um, em cada espaço a seguir. 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
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SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 1
SOCIEDADE E NARRATIVAS DA REALIDADE

Olá, sou o RoboTec e acompanharei você nos seus estudos. Esse percurso formativo 
conta com quatro pilares principais: ler, escrever, criar e participar. É isso mesmo, a 
tecnologia precisa ter esse olhar além do seu uso, sabia? Tudo que você, comparti-
lha ou busca na internet, antes de ser publicado, passa por esses quatro pilares; daí 
a importância de estarmos atentos a tudo o que consultamos e tomamos como ver-
dade. Então, fi que atento!

ATIVIDADE 1 – INFLUENCIADORES DIGITAIS: AS PERSONALIDADES E 
SUAS INFLUÊNCIAS

Ler para conhecer...
Com o advento das redes sociais e sua popularização, mais pessoas têm acesso à inter-
net para se informar, para o lazer e até mesmo para desenvolver uma produção autoral 
de conteúdos. Nesse cenário, em especial nas últimas décadas, surgiram muitos sites de 

diferentes assuntos, redes sociais, plataformas, aplicativos, infl uenciadores digitais e outros meios 
de divulgação de conteúdos. 
1.1 Em pequenos grupos, conversem sobre quais redes sociais, infl uenciadores digitais e sites que 
mais acessam/seguem. Cada um deve anotar apenas um, em cada espaço a seguir. 
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1.2 Você e seus colegas vão compartilhar suas escolhas com toda turma; em seguida, anote o re-
sultado da turma, organizando um ranking:

Fonte: Elaborado pelos autores. 

1.3 Reflita sobre essas escolhas: em algum momento, você soube de alguma notícia veiculada nes-
sas redes que não eram verídicas? Se sim, qual foi sua atitude?

ATIVIDADE 2 – APURAÇÃO DOS FATOS

Ler para conhecer...
Existem procedimentos e técnicas que podemos utilizar para verificar informações ou no-
tícias que contribuem para o fenômeno da desinformação e são muito utilizados pelo jor-

nalismo que trata das notícias com seriedade. Conhecer como aplicar tais procedimentos, auxilia 
para que não façamos parte desse grupo que dissemina boato, prejudicando pessoas e instituições. 
Uma técnica utilizada é a apuração dos fatos e informações e, somente então, após comprovado os 
acontecimentos, elaborar narrativas do fato real. 
Para tanto, é necessário saber identificar fontes de informações confiáveis, além de conhecer meca-
nismos de apuração da realidade, aos quais os jornalistas recorrem em suas atividades de trabalho, 
tais como: realização de entrevistas, pesquisa e análise de documentos e registros, busca de infor-
mações e dados em sites especializados etc.
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2.1 Existem várias formas de apurar um acontecimento ou uma questão social. Recorrer a mais de 
uma técnica de apuração, enriquece a construção da informação, pois o autor diversifica os meca-
nismos para comprovar a veracidade de um fato ou para demonstrar a pluralidade de visões acer-
ca dele. 
Em duplas, completem as Palavras Cruzadas e verifiquem seus conhecimentos sobre o tema:

ATIVIDADE 3 – E COMO CONTAR ESSA HISTÓRIA? 

Horizontais

2.  São fontes com 
testemunhas diretas 
de um fato. 

7.  Análise de fotografias, 
registros que 
comprovem o 
fato, produzidos 
por terceiros.

8.  Quando o próprio 
jornalista testemunha 
e registra um 
acontecimento 
que presenciou. 

Verticais

1.  Tem como objetivo 
conhecer a versão 
de um fato acerca 
de alguma questão 
específica.

3.  Levantar informações 
e certificar que 
estão corretas. 

4. Gênero textual.
5.  São fontes a partir 

de materiais de 
referências produzidos 
por instituições 
confiáveis.

6.  Levantamento de 
dados por meio 
de perguntas 
fechadas, isto é, de 
múltipla escolha.
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 Ler para conhecer...

A sociedade em que vivemos é permeada por narrativas para contar situações do cotidia-
no, seja da esfera privada (a vida de uma pessoa transmitida pelas redes sociais), seja da 

esfera pública (como notícias sobre política, economia, eventos culturais etc.). 

Nesse sentido, as notícias, que você lê ou ouve por diferentes mídias, têm o papel do jornalista que 
é um profissional, cuja função principal é contar histórias, narrar para a sociedade o que acontece 
ou o que está acontecendo na realidade. Essa tarefa envolve muita investigação - às vezes ele até 
atua quase como um detetive. Assim uma de suas características é a curiosidade, a persistência e a 
responsabilidade sobre a divulgação de fatos que tenham sua veracidade comprovada. 

3.1 A partir dos fatos apurados e concluindo que são verídicos, como você acha que essas histó-
rias são contadas? 

3.2 Você agora participará de um grupo para analisar algumas histórias que foram contadas; assim 
seu(sua) professor(a) irá orientar os grupos para realizar essa atividade, fique atento!
Para cada estação, você e seu grupo devem ter foco na análise e registrar suas observações. Copie 
o modelo a seguir para cada uma das estações:

Estação (nº da estação) Aspectos/evidências

Quem são os envolvidos nessa história? Qual o nome 
das pessoas? Como elas são? O que elas fazem?

Onde aconteceu essa história? Qual local onde a história 
se desenvolve? Como é o ambiente onde os personagens 
interagem? Esse ambiente está inserido em que cidade ou país?

Quando aconteceu essa história? Há uma data específica, ano 
ou época em que, claramente, a história se desenvolveu? 
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Evidências de que é verídica ou não.

Narrativa real ou ficcional?

3.3 Após o término das estações e, considerando os registros realizados pelo grupo, o que essas 
histórias têm em comum? 

ATIVIDADE 4 – HISTÓRIAS DA VIDA REAL 

4.1 Agora você terá a oportunidade de conhecer a história real de alguém importante para você, al-
gum familiar, amigo(a), professor(a) ou pessoa da comunidade que você admire. 
Para contá-la, será preciso apurar informações, sobre a vida dessa(s) pessoa(s), escolhendo pelo 
menos duas técnicas de apuração para levantar informações sobre a vida da pessoa escolhida. 
Você pode entrevistá-la, pesquisar registros (como fotografias e vídeos) ou documentos que com-
provem momentos marcantes da vida da pessoa e ainda entrevistar pessoas que a conheceram ou 
conhecem. Caso precise de documentos, você poderá solicitá-los às pessoas sobre as quais levan-
tará as informações e fazer cópias ou fotografá-los. É super importante que você apresente tudo o 
que reuniu sobre essa pessoa, conforme data agendada pelos seu(sua) professor(a).

4.2 Para o planejamento da escolha da pessoa e organização do material, considere os seguintes 
aspectos sobre essa história que você irá narrar como uma notícia:

a) Quais aspectos da história de vida que apurou e que considera mais interessantes para serem 
divulgados e por quê? Pense na sua intenção ao escolher tais aspectos
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Evidências de que é verídica ou não.

Narrativa real ou ficcional?

3.3 Após o término das estações e, considerando os registros realizados pelo grupo, o que essas 
histórias têm em comum? 

ATIVIDADE 4 – HISTÓRIAS DA VIDA REAL 

4.1 Agora você terá a oportunidade de conhecer a história real de alguém importante para você, al-
gum familiar, amigo(a), professor(a) ou pessoa da comunidade que você admire. 
Para contá-la, será preciso apurar informações, sobre a vida dessa(s) pessoa(s), escolhendo pelo 
menos duas técnicas de apuração para levantar informações sobre a vida da pessoa escolhida. 
Você pode entrevistá-la, pesquisar registros (como fotografias e vídeos) ou documentos que com-
provem momentos marcantes da vida da pessoa e ainda entrevistar pessoas que a conheceram ou 
conhecem. Caso precise de documentos, você poderá solicitá-los às pessoas sobre as quais levan-
tará as informações e fazer cópias ou fotografá-los. É super importante que você apresente tudo o 
que reuniu sobre essa pessoa, conforme data agendada pelos seu(sua) professor(a).

4.2 Para o planejamento da escolha da pessoa e organização do material, considere os seguintes 
aspectos sobre essa história que você irá narrar como uma notícia:

a) Quais aspectos da história de vida que apurou e que considera mais interessantes para serem 
divulgados e por quê? Pense na sua intenção ao escolher tais aspectos
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b) Em que tipo de veículo de comunicação essa história teria destaque? Crie um nome para esse 
veículo, que pode ser um programa de TV, jornal, revista, página ou canal em alguma rede social, 
podcast etc. e diga quais são os principais critérios desse veículo para publicar histórias de vida. 

SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 2
O PENSAMENTO COMPUTACIONAL E NOSSA VIDA

Resolver situações problema não é simples, mas é possível estruturar uma organiza-
ção para que a solução encontrada seja a melhor possível. Um dos caminhos é a apli-
cação dos 4 pilares do Pensamento Computacional: decomposição, reconhecimen-
to de padrão, abstração e algoritmo e mais, você poderá aplicá-los em situações do 
seu dia a dia. 

ATIVIDADE 1 — CHUVA DE IDEIAS: PENSAMENTO COMPUTACIONAL

1.1 Ao ouvir a frase: O que é Pensamento Computacional? Registre as primeiras ideias que surgirem:

1.2 Seu(sua) professor(a) irá anotar as respostas de todos os estudantes na lousa. Com seu grupo, 
considerando o que foi registrado, escrevam o que é Pensamento Computacional a partir do que 
foi discutido:
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ATIVIDADE 2 – OS PILARES DO PENSAMENTO COMPUTACIONAL

2.1 Observe a imagem a seguir. Estão apresentados os quatro pilares do Pensamento Computacio-
nal. Anote a(s) palavra(s) que você acha que está(ão) relacionada(s) aos quatro pilares.

Ilustração: Educamídia

2.2 Registre aqui suas conclusões:
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ATIVIDADE 1 — CHUVA DE IDEIAS: PENSAMENTO COMPUTACIONAL

1.1 Ao ouvir a frase: O que é Pensamento Computacional? Registre as primeiras ideias que surgirem:

1.2 Seu(sua) professor(a) irá anotar as respostas de todos os estudantes na lousa. Com seu grupo, 
considerando o que foi registrado, escrevam o que é Pensamento Computacional a partir do que 
foi discutido:
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ATIVIDADE 2 – OS PILARES DO PENSAMENTO COMPUTACIONAL

2.1 Observe a imagem a seguir. Estão apresentados os quatro pilares do Pensamento Computacio-
nal. Anote a(s) palavra(s) que você acha que está(ão) relacionada(s) aos quatro pilares.

Ilustração: Educamídia

2.2 Registre aqui suas conclusões:
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ATIVIDADE 3 — ORGANIZAÇÃO DO PROJETO: CONTAR UMA HISTÓRIA

3.1 Você vai organizar um plano para executar seu projeto e responder a questão norteadora: 

Como contar uma história com responsabilidade e ética, utilizando técnicas aprimoradas para ela-
borar uma narrativa atrativa e respeitosa? 

Para essa organização, você irá aplicar os 4 pilares do Pensamento Computacional. O desafi o será 
organizar um bom plano para que você cumpra todas as tarefas até concluir o seu projeto, proposto 
na Situação de Aprendizagem 1. Para começar a pensar nessa organização, forme grupos para or-
ganizar as primeiras ideias sobre o plano. Anote suas primeiras decisões no mapa mental a seguir:

Fonte: Elaborado pelos autores.

3.2 Para elaborar esse plano de execução do projeto, você precisa consultar um calendário, inserir 
as atividades de acordo com as datas que serão realizadas, mesmo que seja uma previsão, pois a 
organização dessa agenda é importante. 
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1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

3.3 Agora que já pensou nas atividades, é hora de fazer a abstração, priorizando aquelas que são 
fundamentais para a realização do projeto:

ORDEM DE PRIORIDADE DAS ATIVIDADES:

1ª 
2ª 
3ª 
4ª 
5ª 

3.4 Compare até aqui suas atividades com a de outros colegas. É possível encontrar um padrão na 
execução das atividades? Se sim, registre aqui esse(s) padrão(ões):

3.5 Após identifi car os três primeiros pilares do Pensamento Computacional, você deve criar um al-
goritmo de execução do seu plano; isto é, descrever o passo a passo das atividades para que sejam 
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ATIVIDADE 3 — ORGANIZAÇÃO DO PROJETO: CONTAR UMA HISTÓRIA

3.1 Você vai organizar um plano para executar seu projeto e responder a questão norteadora: 

Como contar uma história com responsabilidade e ética, utilizando técnicas aprimoradas para ela-
borar uma narrativa atrativa e respeitosa? 

Para essa organização, você irá aplicar os 4 pilares do Pensamento Computacional. O desafi o será 
organizar um bom plano para que você cumpra todas as tarefas até concluir o seu projeto, proposto 
na Situação de Aprendizagem 1. Para começar a pensar nessa organização, forme grupos para or-
ganizar as primeiras ideias sobre o plano. Anote suas primeiras decisões no mapa mental a seguir:

Fonte: Elaborado pelos autores.

3.2 Para elaborar esse plano de execução do projeto, você precisa consultar um calendário, inserir 
as atividades de acordo com as datas que serão realizadas, mesmo que seja uma previsão, pois a 
organização dessa agenda é importante. 
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8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

3.3 Agora que já pensou nas atividades, é hora de fazer a abstração, priorizando aquelas que são 
fundamentais para a realização do projeto:

ORDEM DE PRIORIDADE DAS ATIVIDADES:

1ª 
2ª 
3ª 
4ª 
5ª 

3.4 Compare até aqui suas atividades com a de outros colegas. É possível encontrar um padrão na 
execução das atividades? Se sim, registre aqui esse(s) padrão(ões):

3.5 Após identifi car os três primeiros pilares do Pensamento Computacional, você deve criar um al-
goritmo de execução do seu plano; isto é, descrever o passo a passo das atividades para que sejam 
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realizadas satisfatoriamente, considerando também o tempo que será investido para cada uma de-
las. Para sua organização, você poderá registrar detalhadamente cada atividade: organização dos 
materiais, horários e com quem falar entre outros detalhes. 

ALGORITMO PARA EXECUÇÃO DO PLANO:

Passo 1  -  horas
Passo 2  -  horas
Passo 3  -  horas
Passo 4  -  horas
Passo 5  -  horas

Importante: Sempre retome seu plano para verifi car se está sendo executado conforme foi plane-
jado.

Compartilhe seu plano no grupo da escola e redes sociais: #TecInovasp. 

SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 3  
AGÊNCIA DE JORNALISMO1

Olá, nas Situações de Aprendizagem anteriores você estudou como é possível ve-
rifi car se uma história é verídica e organizou um planejamento para colocar em prá-
tica seu projeto, não é mesmo? Mas antes de ir a campo, você precisará se apre-
sentar; então, agora, a ideia é que use a criatividade para criar seu ID de jornalista, 
para se identifi car.

1 Atividade desenhada pela Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa. Autoria: Thaís Eastwood. Apoio Criativo: Ellen Regina Romero Barbosa, 
Gislaine Batista Munhoz e Eduardo Bento Pereira. Ideação e revisão: Leo Burd e Carolina Rodeghiero. © 2020 by Rede Brasileira de 
Aprendizagem Criativa. Material disponível sob licença da Creative Commons Atribuição-CompartilhaIgual- (CC-BY-SA) 

Para saber mais sobre esta atividade visite aprendizagemcriativa.org
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ATIVIDADE 1 - MEU ID DE JORNALISTA

 Ler para conhecer...
O jornalismo conta histórias reais de diversas maneiras usan-
do diferentes tecnologias, desde lápis, papel e até computa-

dores e infográficos interativos. Nesta atividade, vamos entender um 
pouco mais o universo jornalístico e transformar informações em histó-
rias interessantes a serem compartilhadas com outras pessoas.
Primeiro, vamos entender melhor como costumamos expressar e co-
municar o que é relevante para nós?

Veja sugestões de materiais e ferramentas que você pode utilizar nesta atividade:

Materiais

• Tesoura

• Lápis

• Borracha

• Canetas hidrográficas

• Cola bastão ou líquida

• Cola quente

• Papel

• Barbante

• Fita adesiva

• Tinta guache

• Embalagens cartonadas (caixa de leite 
ou suco)

• Papelão

• Tecidos

• Tampinhas de garrafas (de plástico e de 
metal)

• Botões

• Clips

Se puder, utilize também alguns componentes eletrônicos:

• Bateria 3V • Computador ou celular • LEDs

IMAGINE!

1.1 Repare nas diferentes formas que o jornalismo tem de contar histórias. Como você costuma se 
informar a respeito do que acontece no mundo? Por que você usa mais de um meio de ter acesso 
a essas informações do que outros? O que chama sua atenção nos meios que você costuma usar?

Ilustração: Malko Miranda
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realizadas satisfatoriamente, considerando também o tempo que será investido para cada uma de-
las. Para sua organização, você poderá registrar detalhadamente cada atividade: organização dos 
materiais, horários e com quem falar entre outros detalhes. 

ALGORITMO PARA EXECUÇÃO DO PLANO:

Passo 1  -  horas
Passo 2  -  horas
Passo 3  -  horas
Passo 4  -  horas
Passo 5  -  horas

Importante: Sempre retome seu plano para verifi car se está sendo executado conforme foi plane-
jado.

Compartilhe seu plano no grupo da escola e redes sociais: #TecInovasp. 

SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 3  
AGÊNCIA DE JORNALISMO1

Olá, nas Situações de Aprendizagem anteriores você estudou como é possível ve-
rifi car se uma história é verídica e organizou um planejamento para colocar em prá-
tica seu projeto, não é mesmo? Mas antes de ir a campo, você precisará se apre-
sentar; então, agora, a ideia é que use a criatividade para criar seu ID de jornalista, 
para se identifi car.

1 Atividade desenhada pela Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa. Autoria: Thaís Eastwood. Apoio Criativo: Ellen Regina Romero Barbosa, 
Gislaine Batista Munhoz e Eduardo Bento Pereira. Ideação e revisão: Leo Burd e Carolina Rodeghiero. © 2020 by Rede Brasileira de 
Aprendizagem Criativa. Material disponível sob licença da Creative Commons Atribuição-CompartilhaIgual- (CC-BY-SA) 

Para saber mais sobre esta atividade visite aprendizagemcriativa.org
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ATIVIDADE 1 - MEU ID DE JORNALISTA

 Ler para conhecer...
O jornalismo conta histórias reais de diversas maneiras usan-
do diferentes tecnologias, desde lápis, papel e até computa-

dores e infográficos interativos. Nesta atividade, vamos entender um 
pouco mais o universo jornalístico e transformar informações em histó-
rias interessantes a serem compartilhadas com outras pessoas.
Primeiro, vamos entender melhor como costumamos expressar e co-
municar o que é relevante para nós?

Veja sugestões de materiais e ferramentas que você pode utilizar nesta atividade:

Materiais

• Tesoura

• Lápis

• Borracha

• Canetas hidrográficas

• Cola bastão ou líquida

• Cola quente

• Papel

• Barbante

• Fita adesiva

• Tinta guache

• Embalagens cartonadas (caixa de leite 
ou suco)

• Papelão

• Tecidos

• Tampinhas de garrafas (de plástico e de 
metal)

• Botões

• Clips

Se puder, utilize também alguns componentes eletrônicos:

• Bateria 3V • Computador ou celular • LEDs

IMAGINE!

1.1 Repare nas diferentes formas que o jornalismo tem de contar histórias. Como você costuma se 
informar a respeito do que acontece no mundo? Por que você usa mais de um meio de ter acesso 
a essas informações do que outros? O que chama sua atenção nos meios que você costuma usar?

Ilustração: Malko Miranda
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E quanto a sua voz? Como costuma expressar e comunicar o que é relevante para você? Você pre-
fere escrever? Postar fotos? Desenhar? Gravar vídeos? Criar podcasts? Que tipos de assuntos in-
teressam a você? 
Pense na importância que a sua voz pode ter quando você compartilha informações ou histórias e 
refl ita um pouco com seus colegas sobre algumas das questões a seguir:

1.2 Use este espaço para registrar suas refl exões! Você pode expressar suas ideias usando pala-
vras, desenhos ou colagens.

CRIE!
1.3 Agora que você pensou sobre os seus assuntos de interesse e como gosta de expressar e co-
municar o que é relevante para você, que tal criar o seu ID, como a sua identifi cação ou identidade 
como jornalista, que pode representar você na agência de jornalismo?
Explore os materiais e as ferramentas disponíveis e crie um button, pequeno broche em geral redon-
do e metálico, que contém símbolos diversos. Ou ainda, você poderá criar um patch, emblema feito 
normalmente com tecido e bordados, que pode ser costurado ou preso a casacos, bolsas, mochi-
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las, camisas, calças e outras peças de vestuário. Os patchs têm formatos diversos e normalmen-
te contêm uma inscrição de um símbolo, frase ou imagem, ou ainda, existe a opção do crachá que 
você possa prender na sua roupa! Utilize elementos que representam a forma como você gosta de 
se expressar e/ou assuntos pelos quais que você mais se interessa.

Para inspirar:

Um button que representa o 
assunto que você quer tornar 

mais visível para outras pessoas 
ou as comunidades para quem 

você quer dar voz.

Um patch que representa um 
assunto que você gosta e quer 

explorar e conhecer melhor.

Um crachá que representa a 
forma com a qual você mais 

gosta de se expressar.

Fonte: Rede Aprendizagem Criativa

BORA CRIAR?!
1.4 Coloque a mão na massa e crie seu ID de jornalista! Se preferir, use este espaço para rascunhar 
ideias.

COMPARTILHE!
1.5 É hora de compartilhar sua criação com a turma e conhecer o que seus colegas criaram! Não se 
preocupe se você ainda não terminou o seu projeto, pois a intenção é que você compartilhe o que 
criou até o momento e o que pretende fazer adiante, além das difi culdades e descobertas vivencia-
das nesse percurso. Uma forma de iniciar o compartilhamento é criar uma fi cha de apresentação, 
como no exemplo a seguir:
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E quanto a sua voz? Como costuma expressar e comunicar o que é relevante para você? Você pre-
fere escrever? Postar fotos? Desenhar? Gravar vídeos? Criar podcasts? Que tipos de assuntos in-
teressam a você? 
Pense na importância que a sua voz pode ter quando você compartilha informações ou histórias e 
refl ita um pouco com seus colegas sobre algumas das questões a seguir:

1.2 Use este espaço para registrar suas refl exões! Você pode expressar suas ideias usando pala-
vras, desenhos ou colagens.

CRIE!
1.3 Agora que você pensou sobre os seus assuntos de interesse e como gosta de expressar e co-
municar o que é relevante para você, que tal criar o seu ID, como a sua identifi cação ou identidade 
como jornalista, que pode representar você na agência de jornalismo?
Explore os materiais e as ferramentas disponíveis e crie um button, pequeno broche em geral redon-
do e metálico, que contém símbolos diversos. Ou ainda, você poderá criar um patch, emblema feito 
normalmente com tecido e bordados, que pode ser costurado ou preso a casacos, bolsas, mochi-
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las, camisas, calças e outras peças de vestuário. Os patchs têm formatos diversos e normalmen-
te contêm uma inscrição de um símbolo, frase ou imagem, ou ainda, existe a opção do crachá que 
você possa prender na sua roupa! Utilize elementos que representam a forma como você gosta de 
se expressar e/ou assuntos pelos quais que você mais se interessa.

Para inspirar:

Um button que representa o 
assunto que você quer tornar 

mais visível para outras pessoas 
ou as comunidades para quem 

você quer dar voz.

Um patch que representa um 
assunto que você gosta e quer 

explorar e conhecer melhor.

Um crachá que representa a 
forma com a qual você mais 

gosta de se expressar.

Fonte: Rede Aprendizagem Criativa

BORA CRIAR?!
1.4 Coloque a mão na massa e crie seu ID de jornalista! Se preferir, use este espaço para rascunhar 
ideias.

COMPARTILHE!
1.5 É hora de compartilhar sua criação com a turma e conhecer o que seus colegas criaram! Não se 
preocupe se você ainda não terminou o seu projeto, pois a intenção é que você compartilhe o que 
criou até o momento e o que pretende fazer adiante, além das difi culdades e descobertas vivencia-
das nesse percurso. Uma forma de iniciar o compartilhamento é criar uma fi cha de apresentação, 
como no exemplo a seguir:
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Nome da criação: ___________________________________________________________
Motivação: ___________________________________________________________________
Materiais e ferramentas utilizadas: ______________________________________________
Ideia do projeto: ______________________________________________________________
Designer(s): ______________________________________  Data desta versão: _______

Durante esta etapa, compartilhe com seus colegas e com o professor como foi o seu processo de 
design e como você conectou suas ideias a esse projeto:

O que você criou e o 
processo de criação:
Que formato você 
escolheu e que materiais 
utilizou para a criação do 
seu ID de jornalista?

A motivação para o 
design do acessório:
Por que você criou o seu 
projeto dessa forma? 
Como ele representa seus 
interesses e a forma como 
você gosta de se expressar?

A perspectiva de 
seguir desenvolvendo 
seu projeto:
O que você faria diferente 
se tivesse mais tempo ou 
outros materiais disponíveis?

Explore também o que seus colegas criaram!

Novas ideias e 
interesses em comum
Os projetos dos seus 
colegas inspiraram 
novas ideias? 
Você encontrou pessoas 
com interesses parecidos 
com os seus?

Projetos que você quer 
conhecer melhor
Sentiu a necessidade 
de conhecer melhor 
um projeto? 
Por que eles despertaram 
a sua curiosidade?

Ideias para os 
seus colegas
Como você poderia dar o 
feedback para os projetos 
dos seus colegas e ajudá-
los de alguma forma? 
Lembre-se: as críticas 
sempre devem ser gentis, 
úteis e específicas!

Encontrou interesses em comum com seus colegas? Descobriu algo sobre você que não havia pen-
sado antes? Alguma coisa que um colega compartilhou despertou a sua curiosidade? Depois de co-
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nhecer os projetos da turma, você percebeu maior unidade ou diversidade de interesses? Qual seria 
o ID da sua sala? Pense nesta pergunta até a próxima aula!

Curtiu o que você e seus colegas criaram? 
Compartilhe nas redes sociais usando a hashtag:

#TecInovasp e #BoraCriar #Jornalismo #ID

1.6 Utilize este espaço para anotar novas ideias sobre o seu projeto e sobre a inspiração que você 
teve ao conhecer um pouco mais sobre os interesses e projetos dos seus colegas:

Agora, com seu ID pronto, comece sua entrevista e não esqueça de registrar esse momento!

SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 4
CONSTRUÇÃO DE AUTÔMATOS

Robôs, cyborgues e andróides: você sabe a origem desses termos? Todos têm sua 
origem nos autômatos. Com origem do latim, a palavra autômato signifi ca “agin-
do por vontade própria”. Os autômatos são descritos como máquinas que imitam 
ações humanas ou de animais, com o uso de motores a corda e sem o uso da ele-
tricidade. Combinando engrenagens com arte, escultura e designer, os autômatos 
foram os avôs dos robôs modernos.

ATIVIDADE 1 – AS MÁQUINAS QUE IMITAM O SER HUMANO

1.1 Escreva a seguir o que você sabe sobre:
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Nome da criação: ___________________________________________________________
Motivação: ___________________________________________________________________
Materiais e ferramentas utilizadas: ______________________________________________
Ideia do projeto: ______________________________________________________________
Designer(s): ______________________________________  Data desta versão: _______

Durante esta etapa, compartilhe com seus colegas e com o professor como foi o seu processo de 
design e como você conectou suas ideias a esse projeto:

O que você criou e o 
processo de criação:
Que formato você 
escolheu e que materiais 
utilizou para a criação do 
seu ID de jornalista?

A motivação para o 
design do acessório:
Por que você criou o seu 
projeto dessa forma? 
Como ele representa seus 
interesses e a forma como 
você gosta de se expressar?

A perspectiva de 
seguir desenvolvendo 
seu projeto:
O que você faria diferente 
se tivesse mais tempo ou 
outros materiais disponíveis?

Explore também o que seus colegas criaram!

Novas ideias e 
interesses em comum
Os projetos dos seus 
colegas inspiraram 
novas ideias? 
Você encontrou pessoas 
com interesses parecidos 
com os seus?

Projetos que você quer 
conhecer melhor
Sentiu a necessidade 
de conhecer melhor 
um projeto? 
Por que eles despertaram 
a sua curiosidade?

Ideias para os 
seus colegas
Como você poderia dar o 
feedback para os projetos 
dos seus colegas e ajudá-
los de alguma forma? 
Lembre-se: as críticas 
sempre devem ser gentis, 
úteis e específicas!

Encontrou interesses em comum com seus colegas? Descobriu algo sobre você que não havia pen-
sado antes? Alguma coisa que um colega compartilhou despertou a sua curiosidade? Depois de co-
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nhecer os projetos da turma, você percebeu maior unidade ou diversidade de interesses? Qual seria 
o ID da sua sala? Pense nesta pergunta até a próxima aula!

Curtiu o que você e seus colegas criaram? 
Compartilhe nas redes sociais usando a hashtag:

#TecInovasp e #BoraCriar #Jornalismo #ID

1.6 Utilize este espaço para anotar novas ideias sobre o seu projeto e sobre a inspiração que você 
teve ao conhecer um pouco mais sobre os interesses e projetos dos seus colegas:

Agora, com seu ID pronto, comece sua entrevista e não esqueça de registrar esse momento!

SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 4
CONSTRUÇÃO DE AUTÔMATOS

Robôs, cyborgues e andróides: você sabe a origem desses termos? Todos têm sua 
origem nos autômatos. Com origem do latim, a palavra autômato signifi ca “agin-
do por vontade própria”. Os autômatos são descritos como máquinas que imitam 
ações humanas ou de animais, com o uso de motores a corda e sem o uso da ele-
tricidade. Combinando engrenagens com arte, escultura e designer, os autômatos 
foram os avôs dos robôs modernos.

ATIVIDADE 1 – AS MÁQUINAS QUE IMITAM O SER HUMANO

1.1 Escreva a seguir o que você sabe sobre:
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Fonte: Esta Foto de Autor Desconhecido está licenciada em CC BY-NC . Adaptado.

1.2 Em seguida, você assistirá a um vídeo que trata desse assunto. Seu(sua) professor(a) organiza-
rá esse momento. Após assistir ao vídeo, compare com o que você escreveu na atividade anterior. 

ATIVIDADE 2 – CONSTRUÇÃO DE ESCULTURAS MECÂNICAS: AUTÔMATOS

2.1 Seu primeiro desafio será a construção de um autômato, a partir do modelo aqui apresentado. 
Organizados em grupos, o primeiro passo será o planejamento dessa construção:
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Organize os seguintes materiais e ferramentas:

Ferramentas Materiais

•	 Lápis

•	 Grampeador

•	 Tesoura

•	 Cola quente

•	 Régua

•	 Caixa de papelão (pequena ou média)

•	 EVA (6 mm de espessura) Opcional

•	 Palitos de churrasco

•	 Canudos de papel ou plástico

•	 Fita crepe

•	 Material reciclável

1ª Etapa: Preparando a caixa de papelão

Ilustração: Paulo A. Ferrari

1. Remova a parte superior da caixa de papelão.
2. Com a parte do papelão removido, recorte quatro triângu-
los e cole-os na parte sem a tampa, nos cantos da caixa para 
estabilizá-la.

Ilustração: Paulo A. Ferrari

3. Encontre o centro de três dos quatro lados da caixa, con-
forme indicado na figura. 

Ilustração: Paulo A. Ferrari

4. Faça um furo em cada marca. 
Se precisar, utilize um lápis ou um pincel para aumentar o  
diâmetro do furo.

 138 | TECNOLOGIA



2ª Ensino Médio |  1º Bimestre 2021  TEC
N

O
LO

G
IA

Fonte: Esta Foto de Autor Desconhecido está licenciada em CC BY-NC . Adaptado.

1.2 Em seguida, você assistirá a um vídeo que trata desse assunto. Seu(sua) professor(a) organiza-
rá esse momento. Após assistir ao vídeo, compare com o que você escreveu na atividade anterior. 

ATIVIDADE 2 – CONSTRUÇÃO DE ESCULTURAS MECÂNICAS: AUTÔMATOS

2.1 Seu primeiro desafio será a construção de um autômato, a partir do modelo aqui apresentado. 
Organizados em grupos, o primeiro passo será o planejamento dessa construção:
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Organize os seguintes materiais e ferramentas:

Ferramentas Materiais

•	 Lápis

•	 Grampeador

•	 Tesoura

•	 Cola quente

•	 Régua

•	 Caixa de papelão (pequena ou média)

•	 EVA (6 mm de espessura) Opcional

•	 Palitos de churrasco

•	 Canudos de papel ou plástico

•	 Fita crepe

•	 Material reciclável

1ª Etapa: Preparando a caixa de papelão

Ilustração: Paulo A. Ferrari

1. Remova a parte superior da caixa de papelão.
2. Com a parte do papelão removido, recorte quatro triângu-
los e cole-os na parte sem a tampa, nos cantos da caixa para 
estabilizá-la.

Ilustração: Paulo A. Ferrari

3. Encontre o centro de três dos quatro lados da caixa, con-
forme indicado na figura. 

Ilustração: Paulo A. Ferrari

4. Faça um furo em cada marca. 
Se precisar, utilize um lápis ou um pincel para aumentar o  
diâmetro do furo.
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Ilustração: Paulo A. Ferrari

5. Preparação do came:
Desenhe o came e o seguidor do came em um pedaço de 
papelão. Cole-os em um pedaço de EVA. Depois de secos, 
recorte-os.
Came: em engenharia elétrica, came é uma parte de uma 
roda ou eixo giratório ressaltada e projetada para transmitir 
um movimento alternado a um outro mecânico. 

Ilustração: Paulo A. Ferrari

Veja alguns modelos de formato de came. 

Ilustração: Paulo A. Ferrari

6. Fure o came no centro. Insira um palito de churrasco e o 
encaixe dento da caixa, passando por um furo.

Atenção: antes de fi xar com a cola quente, é preciso acertar 
as posições dos cames.

Ilustração: Paulo A. Ferrari

7. No furo superior da caixa, insira um pedaço de canudo. 
Fixe o canudo na caixa com cola quente.
Atenção: Cuidado para não derreter o canudo, caso esteja 
usando o de plástico. 

Ilustração: Paulo A. Ferrari

8. Por esse canudo, passe um palito de churrasco, de forma 
que o palito fi que estabilizado. Fixe com a cola quente, o se-
guidor do came na ponta do palito. 
Importante: caso o seguidor do came fi que muito leve, ele 
pode não gerar atrito sufi ciente para se mover adequada-
mente. Uma solução é adicionar algum peso nele. Cole um 
pedaço de borracha escolar ou pequenas arruelas ou porcas 
para aumentar seu peso.
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2.1 Teste seu mecanismo. Veja se os cames estão alinhados e fazendo o movimento adequado e, 
então, fixe todo o mecanismo com cola quente.
Agora para finalizar a parte mecânica, vamos fazer uma manivela para girar o autômato.

Ilustração: Paulo A. Ferrari

9. Recorte um retângulo de papelão. Insira-o no final do pa-
lito de churrasco, fixe-o com cola quente e corte a sobra do 
palito. 

Ilustração: Paulo A. Ferrari

10. Insira outro pedaço de palito de churrasco na outra borda 
do retângulo de papelão e fixe-o com cola quente. 

Ilustração: Paulo A. Ferrari

Agora que finalizou o projeto, pense e reflita nas seguintes 
questões:
a. Ele funcionou conforme o grupo esperava?
b. Em que o projeto pode ser melhorado? Pense em quais 
materiais seriam mais indicados na construção do projeto.

Faça teste com diferentes formatos de cames ou invente o seu. Também é possível adicionar várias 
engrenagens no autômato, tornando-o mais complexo.
 
2.3 Desafio: construa um autômato para presentear seu entrevistado da proposta da Sequência de 
Aprendizagem 1. Não esqueça de registrar esse momento.

Compartilhe: #TecInovasp

Parabéns por chegar até aqui. Agora, na data agendada, você deverá entregar sua narrati-
va conforme combinado com o(a) professor(a), para publicarem no livro digital, ou o vídeo 
para apresentação para seus colegas. Seu(sua) professor(a) fará essa organização. 
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Ilustração: Paulo A. Ferrari

5. Preparação do came:
Desenhe o came e o seguidor do came em um pedaço de 
papelão. Cole-os em um pedaço de EVA. Depois de secos, 
recorte-os.
Came: em engenharia elétrica, came é uma parte de uma 
roda ou eixo giratório ressaltada e projetada para transmitir 
um movimento alternado a um outro mecânico. 

Ilustração: Paulo A. Ferrari

Veja alguns modelos de formato de came. 

Ilustração: Paulo A. Ferrari

6. Fure o came no centro. Insira um palito de churrasco e o 
encaixe dento da caixa, passando por um furo.

Atenção: antes de fi xar com a cola quente, é preciso acertar 
as posições dos cames.

Ilustração: Paulo A. Ferrari

7. No furo superior da caixa, insira um pedaço de canudo. 
Fixe o canudo na caixa com cola quente.
Atenção: Cuidado para não derreter o canudo, caso esteja 
usando o de plástico. 

Ilustração: Paulo A. Ferrari

8. Por esse canudo, passe um palito de churrasco, de forma 
que o palito fi que estabilizado. Fixe com a cola quente, o se-
guidor do came na ponta do palito. 
Importante: caso o seguidor do came fi que muito leve, ele 
pode não gerar atrito sufi ciente para se mover adequada-
mente. Uma solução é adicionar algum peso nele. Cole um 
pedaço de borracha escolar ou pequenas arruelas ou porcas 
para aumentar seu peso.
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2.1 Teste seu mecanismo. Veja se os cames estão alinhados e fazendo o movimento adequado e, 
então, fixe todo o mecanismo com cola quente.
Agora para finalizar a parte mecânica, vamos fazer uma manivela para girar o autômato.

Ilustração: Paulo A. Ferrari

9. Recorte um retângulo de papelão. Insira-o no final do pa-
lito de churrasco, fixe-o com cola quente e corte a sobra do 
palito. 

Ilustração: Paulo A. Ferrari

10. Insira outro pedaço de palito de churrasco na outra borda 
do retângulo de papelão e fixe-o com cola quente. 

Ilustração: Paulo A. Ferrari

Agora que finalizou o projeto, pense e reflita nas seguintes 
questões:
a. Ele funcionou conforme o grupo esperava?
b. Em que o projeto pode ser melhorado? Pense em quais 
materiais seriam mais indicados na construção do projeto.

Faça teste com diferentes formatos de cames ou invente o seu. Também é possível adicionar várias 
engrenagens no autômato, tornando-o mais complexo.
 
2.3 Desafio: construa um autômato para presentear seu entrevistado da proposta da Sequência de 
Aprendizagem 1. Não esqueça de registrar esse momento.

Compartilhe: #TecInovasp

Parabéns por chegar até aqui. Agora, na data agendada, você deverá entregar sua narrati-
va conforme combinado com o(a) professor(a), para publicarem no livro digital, ou o vídeo 
para apresentação para seus colegas. Seu(sua) professor(a) fará essa organização. 
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