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Palavra do Secretário de Educação! 
 

Olá, Sr(a)s Pais e/ou Responsáveis! 
 

A prefeitura da Cidade de São João de Meriti, por meio da Secretaria Municipal de 

Educação, disponibiliza o material para o acompanhamento da aprendizagem à distância, que 

será realizado em parceria entre o município e a família, como aponta nossa Constituiçao 

Federal de 1988, artigo 205: “A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 

promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento 

da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho". 

Precisamos também entender o desafio de construir em tão pouco tempo a educação  à 

distância. Já utilizamos no nosso dia a dia a comunicação virtual, por meio de tecnologias 

diversificadas, e pretendemos usar esse mesmo material para levar a informação necessária 

para auxiliar à aprendizagem dos nossos alunos. Para que essa ação dê certo, contamos com 

sua colaboração e parceria. Ainda estamos em construção desse processo, sua observação 

(críticas e sugestões) nos farão melhorar. Porém, seu empenho em organizar esse tempo para a 

realização das atividades apresentadas é o que garantirá o   sucesso para cada um de nossos 

alunos! 

O material poderá ser usadoonline ou baixado e impresso para ser respondido. 

Seguindo o passo a passo, conseguiremos realizar as atividades! 

Conversem com seus amigos de sala de aula pelo whatApp sobre como combater o 

coronavírus, tirando as dúvidas daqueles que por ventura ainda não souberem se prevenir. 

Pesquisem em sites oficiais para que não haja dúvida quanto à prevenção, evitando 

assim as fakenews que trazem somente o Pânico e transtornos à sociedade. É recomendado 

também que nos seus status sejam colocados avisos de forma de prevenção da doença para 

que os familiares e amigos sejam constantemente lembrados quanto ao controle do vírus. 

Devemos lembrar que vocês jovens são também responsáveis pela sociedade e que cada 

um deve fazer a sua parte no que cabe esclarecer as pessoas ao redor. 

 

Vocês podem falar conosco pelos contatos da sua escola! 

 

Juntos somos mais fortes e conseguiremos enfrentar esse tempo até retornamos à sala de 

aula! 

 
 
 

Bruno Correia 
Secretário Municipal de Educação 

 

Dr. João Ferreira Neto 
Prefeito  

 



ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

SUBSECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

O Renascimento foi um movimento que teve seu início na Itália no século XIV e se estendeu 

por toda a Europa até o século XVI. Os artistas, escritores e pensadores renascentistas expressavam 

em suas obras os valores, ideais e nova visão do mundo. Eles rejeitavam as ideias medievais que 

Deus deveria ser o elemento mais importante para o conhecimento (teocentrismo) e buscavam 

novas formas de compreender o conhecimento tendo como centro o homem (antropocentrismo). 

 

Características do renascimento: 

1. Rejeitavam os valores feudais e consideravam a Idade média como a "Idade das Trevas". 

Rejeitavam o teocentrismo, o misticismo, ao geocentrismo e o coletivismo. 

2. Valorizavam o RACIONALISMO. Diziam que tudo podia ser explicado através da razão e 

da observação da natureza.  

3. Valorizavam o HUMANISMO, um conjunto de saberes que tinha como centro o ser 

humano. 

4. Acreditavam que o homem era a obra mais perfeita de Cristo. Daí surgiu o 

ANTROPOCENTRISMO, a ideia do homem como centro do conhecimento. 

5.  Os novos conhecimentos da matemática, da física, da anatomia, da geometria e de outras 

ciências levou a invenção da PERSPECTIVA e aprimorou o NATURALISMO (representação 

realista da natureza).  

 

A burguesia começou a patrocinar obras de artistas famosos, tornando-se MECENAS.  Eles 

investiam em palácios, catedrais, esculturas e pinturas, buscando aproximar seu estilo de vida ao da 

nobreza. Na Itália, esses artistas se inspiraram nas obras greco-romanas da antiguidade buscando 

um ideal de beleza que valorizava o corpo humano como obra prima de Deus. Por isso eles 

procuravam retratar o corpo humano da forma mais fiel possível utilizando de conhecimentos 

científicos como o da medicina, da química e da anatomia. Além disso eles utilizavam 

conhecimentos de matemática e geometria em suas obras. 

 

Principais renascentistas: 

1. Dante Alighieri (1265 – 1321) – escreveu a “Divina Comédia”. 

2. Sandro Botticelli (1445-1510) – pintou “A Primavera” e o “O Nascimento de Vênus”. 

3. Nicolau Maquiavel – escreveu “O Príncipe”. 

4. Leonardo Da Vinci – pintou a “Mona lisa” e “A Santa Ceia”, era escultor, engenheiro e 

inventor. 

5. Michelangelo – Pintor e escultor de “Davi”, “Moisés” e a “Pietá”. 

 

1) Qual país europeu foi o berço do renascimento?  

 

________________________________________________________________________________ 

 

ESCOLA: ___________________________________________________________________ 

PROFESSOR(A) ______________________________________________________________ 

ALUNO(A): _________________________________________________________________ 

TURNO _________________________ TURMA: ______________________ Nº:  _________ 



2) Pesquise na internet os conceitos abaixo e correlacione o conceito à sua definição correta: 

 

I. Antropocentrismo 

II. Teocentrismo 

III. Geocentrismo 

IV. Heliocentrismo 

 

( ) Teoria divulgada por Copérnico que afirmava que o SOL era o corpo celeste que se 

encontrava no meio do universo, rodeado por outros corpos celestes, como planetas, estrelas e 

satélites. 

( ) Pensamento que acreditava ser Deus o centro de todo o conhecimento. 

( ) Valorização do Homem como centro do conhecimento. 

( ) Teoria que afirmava ser a Terra o centro do Universo criado por Deus.  

 

 

Leia a reportagem abaixo e responda a questão 3:  

 

Terraplanistas discutem com asutronauta no twitter após publicação de imagem da terra 
 

Jessica Meir compartilhou sua visão do planeta na Estação Espacial Internacional, mas acabou sendo acusada de 

utilizar lente olho de peixe 

 

Redação publicado em 16/01/2020, às 08h00 

.2K 

 
Foto tirada pela astronauta na Estação Espacial Internacional - Jessica Meir/Nasa 

 

Terraplanistas iniciaram uma discussão no Twitter com a astronauta Jessica Meir após a 

mesma postar uma foto em sua conta oficial que apresentava a sua visão do planeta Terra na 

Estação Espacial Internacional. 

Muitas das respostas ao tweet da astronauta contavam com pessoas a acusando de mentir 

para bilhões de pessoas sobre o formato da Terra, e de ter editado a imagem. "Imagine mentir para 

bilhões de pessoas e fingir ser um astronauta. Sua vida deve ser péssima", disse um usuário.  

Outros comentários acusavam Jessica de ter utilizado uma lente curva, chamada de olho de 

peixe. "Sim. São lentes olho de- eixe. Faça a terra parecer redonda. Na verdade, a terra é plana!". 

Atualmente, empresas de tecnologia estão tentando divulgar mais informações sobre o real 

formato da Terra, com o objetivo de impedir a falta de conhecimento sobre o planeta. 

 

Reportagem adaptada da Revista Aventuras na História. Disponível em: 

https://aventurasnahistoria.uol.com.br/noticias/historia-hoje/terraplanistas-discutem-com-

astronauta-no-twitter-por-causa-de-foto-da-terra.phtml (acesso em 22 de abril de 2020). 

 

https://aventurasnahistoria.uol.com.br/noticias/historia-hoje/em-video-assustador-ira-promete-vinganca-aos-estados-unidos.phtml
https://aventurasnahistoria.uol.com.br/noticias/reportagem/historia-sete-coisas-estranhas-que-foram-deixadas-na-lua.phtml
https://aventurasnahistoria.uol.com.br/noticias/reportagem/como-os-capitalistas-financiaram-o-nazismo-de-hitler.phtml
https://aventurasnahistoria.uol.com.br/noticias/historia-hoje/terraplanistas-discutem-com-astronauta-no-twitter-por-causa-de-foto-da-terra.phtml
https://aventurasnahistoria.uol.com.br/noticias/historia-hoje/terraplanistas-discutem-com-astronauta-no-twitter-por-causa-de-foto-da-terra.phtml


3) Nos dias atuais muito se debate sobre o formato da terra. No século XIV, cientistas já se 

contrapunham a visão da Terra Plana e do geocentrismo. A imagem abaixo representa a teoria 

geocêntrica ou a teoria heliocêntrica? Explique. 

 

 
CELLARIUS, Andreas. Sistema cosmológico concebido por Copérnico, retirado da obra Atlas celestial ou a harmonia 

do Universo. 1660. Gravura, 44cm X 51,5 cm. Biblioteca Britânica, Londres. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

 

Leia o texto e responda as questões 4 e 5 

Em 1508 e 1512, Michelângelo realizou a pintura do teto da Capela Sistina no Vaticano, em Roma, 

na Itália. A pintura foi encomendada pelo Papa Júlio II e é considerada uma das mais famosas 

pinturas da história da arte. Os temas desenvolvidos pelo pintor foram as diversas passagens 

bíblicas desde a criação de Adão até o dia do Juízo Final. Seus afrescos foram compostos pelos 

diversos saberes que compõem a arte renascentista. A presença da valorização da cultura greco-

romana, a valorização do corpo humano e o uso de técnicas como perspectiva e de luz e sombra. A 

capela é famosa também pelos grandes eventos como a reunião do conclave, onde acontece a 

eleição do novo papa.  Responda as questões abaixo: 

 

4. (CPS 2015 - adaptada) O afresco abaixo se chama a criação de Adão. Deus rodeado por anjos 

celestiais cria o homem e ambos quase tocam os dedos.  

Analisando as características da pintura apresentada, é correto concluir que se trata de uma 

obra: 

A) medieval e que o centro da criação é 

somente Deus.    

B) pré-histórica e que retrata o cotidiano das 

primeiras sociedades humanas.  

C) renascentista e que valoriza o homem 

como a mais perfeita obra de Deus.    

D) renascentista e que apresenta uma visão 

da inexistência de Deus. 



5) (IFSP 2017) Leia o trecho e analise a figura abaixo. 

“A Última Ceia, obra-prima de Leonardo Da Vinci, retrata uma época, um movimento artístico 

e um avanço histórico em termos de perspectiva, olhar dramático, técnica e ciência.” 

ROMES, 2008. 

 
Assinale a alternativa que apresenta a qual período histórico a obra acima pertence. 

 

A) Iluminismo. B) Renascimento.  C) Feudalismo.   D) Reforma 

 

 

Renascimento 

 

Na Baixa Idade Média, o comércio entre a Europa e o 

Oriente teve uma grande expansão e muitas cidades 

europeias enriqueceram. Famílias das cidades – Estado 

italianas de Gênova, Veneza e Florença acumularam 

imensas fortunas com a atividade comercial nas feiras 

locais e com as relações mercantis com os povos do 

Oriente. [...] Impressionados com essas transformações, 

muitos pensadores defenderam a ideia de que viviam um 

período de renovação em todos os setores da vida humana, 

que rompia com o mundo medieval. Esse movimento, de 

transformações culturais e científicas, desenvolvido entre 

os séculos XIV e XVI, ficou conhecido como 

Renascimento  
(BRAICK & BARRETO, 2018, p.28).              

 

http://julian-arte.blogspot.com/p/1.html 

Reflita sobre o texto e responda as perguntas abaixo: 

6) O que foi o movimento chamado Renascimento? 

_______________________________________________________________________________. 

 

7) Quem são os autores do texto? 

_______________________________________________________________________________. 

 

8) Em quais locais moravam as famílias que apresentavam fortunas? 

_______________________________________________________________________________. 

http://julian-arte.blogspot.com/p/1.html


9) O que era defendido pelos os pensadores devido as transformações que eles consideravam como 

grande desenvolvimento? 

  

_______________________________________________________________________________. 

Texto   

     Arte e técnica no Renascimento   
Os artistas do Renascimento introduziram inovações 

técnicas que marcaram a história da arte. [...] O 

realismo na representação da figura humana e das 

paisagens, isto é, o esforço em representa-las 

exatamente como são. Eles estudavam geometria, 

anatomia, matemática para que suas obras 

apresentassem equilíbrio, harmonia e expressividade. 

O domínio da perspectiva, técnica que permite 

transmitir a sensação de profundidade em uma 

superfície plana. Por meio dela os artistas obtinham 

efeitos tridimensionais em suas telas e afrescos. A 

iniciativa de o artista pintar a si próprio 

(autorretrato)[...] os pintores do Renascimento 

passaram a assinar suas obras, de modo a deixar sua 

marca e obter projeção social ( BOULOS, 2018, p. 

70). 
https://cleofas.com.br/historia-da-igreja-o-renascimento/ 

 

 

Após realizar a leitura do texto, responda as seguintes perguntas: 

10) Informe o nome da técnica em que os artistas do Renascimento utilizavam para transmitir 

efeitos tridimensionais. 

_______________________________________________________________________________. 

11) Qual a proposta do artista com a técnica do autorretrato? 

_______________________________________________________________________________. 

O Humanismo 

Na Idade Média, predominava a ideia de que os acontecimentos 

cotidianos e ao destino das pessoas eram determinados por 

Deus. A partir do século XIV, essa visão de mundo passou, 

pouco a pouco, a não corresponder aos novos modos de vida 

urbanos que floresciam na Europa, sobretudo nas cidades da 

Península Itálica. Nesse contexto, muitos artistas e intelectuais 

adotaram em seus trabalhos ema perspectiva humanista. O 

Humanismo tem por característica valorizar as capacidades e os 

potenciais humanos, tanto físicos quanto intelectuais. Isso não 

significa que os humanistas fossem antirreligiosos ou 

descrentes; eles defendiam a possibilidade de a fé em 

https://www.significados.com.br/caracteristicas-humanismo/ 

https://cleofas.com.br/historia-da-igreja-o-renascimento/
https://www.significados.com.br/caracteristicas-humanismo/


Deus conviver com a fé no ser humano e em sua capacidade criativa [...] Eles viam a civilização 

greco-romana como modelo de vida, de arte e de valores, em que o ser humano e a natureza eram o 

centro das atenções de filósofos e artistas ( BRAICK & BARRETO,2018,p.29). 

 

Considere as informações do texto e responda as questões: 

12) O que é Humanismo? 

_______________________________________________________________________________. 

 

13) De que forma os humanistas enxergavam o ser humano? 

_______________________________________________________________________________. 

 

14) Complete as frases observando as informações dentro dos parênteses. 

 

A) Para os humanistas, o ______________era a maior criação de Deus, um ser dotado 

de____________, arbítrio e __________________________.(razão, homem, discernimento) 

 

B) Os humanistas buscavam nos autores e nas _______ de arte da Antiguidade, e também na 

_________ e na sociedade em que viviam, _________ para _____ suas próprias obras 

(natureza, inspiração, obras, criar). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://frankvcarvalho.blogspot.com/2011/08/humanismo-e-antropocentrismo.html 

 

 

 

 

 

 

 

http://frankvcarvalho.blogspot.com/2011/08/humanismo-e-antropocentrismo.html


Observe a charge para responder à próxima questão 

 

 

 

      

 

 

 

Galileu descreve suas descobertas para a Igreja. 

MADDEN, Chris. Galileu descreve suas descobertas para a Igreja, Charge. 

 

15) De acordo com seus conhecimentos e os textos estudados, o que Galileu e o papa 

representariam nessa charge? 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

15) Explique por que a invenção da prensa móvel ilustrada acima por João Gutenberg (1398-1468), 

começou uma grande revolução, sendo amplamente considerado o evento mais importante do 

período moderno. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 


