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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 usado online 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 
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O poder de influência da arte em tempos de pandemia 

 
Alguns artistas alcançam muita fama através das obras que produzem. 

Isso ocorre com bastante frequência no mundo da música, universo no qual são 

gerados grandes sucessos - alguns chegam a ser conhecidos no mundo todo - e que 

movimenta altas quantias de dinheiro do público e de empresas patrocinadoras. 

Neste tempo em que estamos enfrentando a maior crise da história moderna, devido à 

pandemia da COVID-19, alguns desses artistas/celebridades decidiram usar sua 

influência para que sua arte possa ajudar, de alguma forma, as pessoas que estão 

sendo mais afetadas por toda essa situação. Assim começaram a surgir as chamadas “ 

lives solidárias” . 

 

A palavra live vem do inglês, e , neste contexto, significa “ao vivo” . O emprego da 

expressão se refere às transmissões audiovisuais feitas em tempo real através de redes 

sociais como I nstagram e F acebook , ou através de plataformas como o Youtube . 

Nas lives é possível arrecadar doações do público de diversas formas, mas a que vem 

sendo mais utilizada, até agora, é a tranferência bancária via QR Code têm feito 

parceria com grandes empresas, para produzirem lives de apresentações musicais – 

vale ressaltar que algumas dessas lives desrespeitaram as orientações da 

ESCOLA: ____________________________________________________________________________ 

PROFESSOR(A) _______________________________________________________________________ 

ALUNO(A): __________________________________________________________________________ 

TURNO _________________________ TURMA: ______________________________ Nº: ___________ 



 

Organização Mundial de Saúde (OMS) a respeito de aglomerações, o que é um erro 

grave . 

 Durante a transmissão, fica disponível na tela um QR code através do qual é possível 

fazer doações financeiras para instituições que estão auxiliando pessoas que precisem 

de alimentos, produtos de higiene e auxílios em geral. Entre muitas (muitas mesmo!) 

lives musicais que já aconteceram até o momento, duas delas (uma nacional e outra 

internacional) se destacaram positivamente. Tanto por obedecerem todas as 

orientações da OMS a respeito do isolamento social e respeitarem a legislação para 

propagandas, quanto pela quantidade de visualizações e doações arrecadadas. Essas 

lives foram as da cantora Lady Gaga e da dupla Sandy & Júnior . 

A live organizada por Lady Gaga , em conjunto com a Organização Mundial da Saúde, 

recebeu o título de “ One World: Together 

At Home" (Um Mundo: Juntos  em Casa), e  

contou com a participação virtual de artistas 

de todo o mundo e de variados estilos  

musicais. 

Cantores e personalidades da mídia do  

mundo inteiro participaram para mandar  

recados de esperança ou cantar. 

Com o objetivo de arrecadar fundos para a 

 O NG Global Citizen , a live apelidada de  

“live das lives ” conseguiu 127, 9 milhões de dólares em doações. Esse dinheiro será 

destinado para ajudar os profissionais de saúde que lutam contra a pandemia da 

COVID-19. 

E a live promovida pelos artistas brasileiros Sandy & Júnior também alcançou grandes 

números. Foram 1.080 toneladas de alimentos, 1 milhão de testes rápidos para a 

COVID-19, mais de 4 mil famílias da CUFA (central única das favelas) auxiliadas com  

 

 

 



 

ajuda financeira , 5,5 milhões de  

famílias com 3 meses de cestas 

básicas distribuídas em 6 cidades 

turísticas, 5 toneladas de saco de 

lixo sustentáveis, 5 mil máscaras, 

além do transporte para toda a 

distribuição de alimentos arrecadados. 

  

As doações financeiras totalizaram quase 2 milhões de reais . 

 

Agora que você teve acesso a informações sobre as lives solidárias, vamos refletir um 

pouco sobre esses eventos? Você pode responder as questões a seguir nessa folha ou 

no seu caderno. 

 

1) Você acha que as “lives solidárias” promovidas por artistas famosos são ações 

positivas em tempos de pandemia? Por quê? 

 

 

 

2) Qual é a sua opinião sobre artistas famosos que desobedeceram as orientações de 

isolamento social da Organização Mundial da Saúde para realizarem suas lives?  

 

 

2) Você acha que artistas mais famosos poderiam estar fazendo algo mais específico 

para auxiliar os artistas com menos visibilidade, seus colegas de profissão, a se 

sustentarem durante esse período de isolamento social? O que seria?  

 
 
 
 
 
 



 

VICK MUNIZ  

Vik Muniz é um artista plástico brasileiro que produz obras voltadas para a 

sustentabilidade. Além da pintura, ele trabalha com a produção de esculturas e 

fotografia. 

Atualmente, Vik Muniz é conhecido mundialmente por suas obras inusitadas onde 

utiliza técnicas e materiais como alimentos, algodão, materiais recicláveis, cabelo, 

arame, serradura, pó, terra, dentre outros. 

1) Fale um pouco sobre quem é Vick Muniz  e como são suas obras. 

 

2) Vick Muniz é um artista ? 

a) Japonês  
b) Americano 
c) Espanhol  
d) Brasileiro 

3) Faça um desenho que você quiser  no caderno e depois decore com postas de 

lápis de cor .  

 

 

4) O que você acha que essa técnica do Artista Vick Muniz pode ajudar na 

natureza? 

 

5) Procure o significado da palavra sustentabilidade? 

 

 

 

 

 

FONTES 
https://olhardigital.com.br/fique_seguro/noticia/voce-sabe-o-que-e-o-qr-codea- 
gente-explica/90319 
https://epoca.globo.com/guilherme-amado/lives-solidarias-arrecadam-65-milh 
oes-contra-coronavirus-1-24418399 

https://olhardigital.com.br/fique_seguro/noticia/voce-sabe-o-que-e-o-qr-codea-


 

https://entretenimento.uol.com.br/noticias/redacao/2020/04/19/one-world-together-
at-home-arrecadacao.htm 
https://entretenimento.uol.com.br/noticias/redacao/2020/04/18/together-athome- 
assista-e-siga-todos-os-destaque-do-festival-one-world.htm 
https://jc.ne10.uol.com.br/cultura/2020/04/5607166-live-de-sandy-e-junior-

arrecada-r--1-8-milhao-em-doacoes.html 
 
 
 
 
 
Por hoje é só. 
Até a próxima atividade! 
 
 


