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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 a 

distância, que será realizado em parceria entre o Estado e a família, como aponta nossa 

Contituiçao 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 desfio de construir em tão pouco tempo a 

educação  virtual. Já utilizamos no nosso dia-a-dia a comunicação virtual, por meio de 

tecnologias diversificadas, e pretendemos usar esse mesmo material para leva até nossos 

alunos a informação necessária para garantir a aprendizagem dos nossos alunos. Para 

que essa ação de certo contamos com sua colaboração e parceria. Ainda estamos em 

construção desse processo, sua observação e críticas nos fará 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.  

Esta primeira parte será para darmos inicio às demais atividades etamos 

disponibilizando este material que pode  ser uasdo online ou baixado e impreso para ser 

respondido. 

Seguindo o passo a passo, conseguiremos realizar as atividades! 

 

 As atividades precisam de apoio da família para serem desenvolvidas; 

Demonstre seu interesse e  estimule a criança a realizar as tarefas.  

 Quando possível será importante ter um local fixo e também um horário para a 

realização das mesmas. Não é necessário cansar a criança, 2 (duas) horas por dia 

será o suficiente. 

 Separe tempo também para brincadeiras, leituras e jogos! 

 As crianças nessa faixa de idade (Ensino Fundamental 2- Anos Iniciais) 

escrevem em caixa alta ( o que significa Letra maiúscula). Isso é normal! Vamos 

lembrar que as informações ao nosso redor estão escritas com a chamada letra 

bastão. Quando olhamos ao nosso redor para verificar que as propagandas são 

veículadas  com a letra bastão em outdoors, na televisão, na internet, em nomes 

dos produtos nos supermercados, entre outros. Não se preocupe a criança será 

levada a essa construção da escrita manuscrita ( lettra de mão) quando chegar o 

tempo certo. 



 Precisamos também que você separe um tempo para ler em voz alta com a 

criança, o exemplo é muito importante, reveze com ela, cada um lê um dia, 

textos variados, um livro, gibs,etc. 

 Você pode falar conosco pelos contatos da sua escola. 

Juntos somos mais forte e conseguiremos enfrentar esse tempo! 

Buno Correia 

Secretário Municipal de Educação 
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ARTES 7º ANO ANO 

 

 

 

 

ARTES 6º ANO 

 

Artista ou famoso? 

 

Muitas pessoas confundem o conceito que envolve a palavra “artista” com a 

ideia de “celebridade”, e isso é um erro. Ser conhecido, ter fama, ganhar muito 

dinheiro não necessariamente são resultados alcançados ao optar por uma 

carreira artística profissional. Na realidade, pouquíssimos são os profissionais 

da arte que alcançam grande fama e altas quantias de dinheiro. 

 

Vamos conferir qual é a definição da palavra “famoso ” no dicionário? 

Pesquise e responda: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Artista é aquele que possui habilidade ou vocação artística, que produz 

arte . Há celebridades que alcançaram sua fama por serem jornalistas, atletas, 

empresários, blogueiros, políticos, comunicadores, membros da alta sociedade 

etc. São famosos, mas não são artistas. 

 

Vamos verificar se você entendeu a diferença entre ser artista e ser famoso, 

com duas perguntas rápidas. Você pode imprimir essa folha e responder aqui, 

ou escrever suas respostas em seu caderno. 

ESCOLA: ____________________________________________________________________________ 

PROFESSOR(A) _______________________________________________________________________ 

ALUNO(A): __________________________________________________________________________ 

TURNO _________________________ TURMA: ______________________________ Nº: ___________ 



 

1 - Você consegue se lembrar do nome de uma pessoa famosa que não 

é um artista? Qual é a profissão dessa pessoa? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

2 - Você consegue se lembrar do nome de uma pessoa famosa que é 

um artista? Em qual linguagem artística (música, dança, teatro, cinema, 

pintura etc) esse(a) artista produz? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Viver da arte em tempos de quarentena 

 

Agora falaremos sobre os artistas que não possuem grande fama, que não 

recebem rios de dinheiro pelo seu trabalho, e quais as consequências que este 

período de isolamento social (devido à pandemia causada pela COVID-19) está 

tendo sobre as vidas desses profissionais. 

 

A maior parte dos artistas são profissionais autônomos, isto é, um profissional 

sem qualquer vínculo empregatício (carteira assinada ou contrato de trabalho 

permanente), que trabalha de forma independente e não é funcionário de 

nenhuma empresa. 

 

Geralmente, artistas autônomos podem ser pagos de três maneiras: 

 

- De acordo com a quantidade de performances que consegue fazer, como 

no caso de músicos, bailarinos e atores, que podem receber cachês por 

temporada, editais contemplados com verba pública, apresentação única ou 

couvert artístico. 

 

- Obras que consegue vender, como no caso de artistas visuais e artesãos 

que vendem suas esculturas, pinturas, desenhos, ilustrações, artefatos etc. 

 



- Pela produção artística, como no caso de profissionais de iluminação, 

audiovisual, fotografia, produção musical, produção de  eventos, figurinistas, 

maquiadores etc. 

 

Nesse período de pandemia onde o isolamento social é necessário, 

estabelecimentos nos quais esses artistas autônomos estariam trabalhando 

não estão em funcionamento. Assim como todos os demais profissionais 

autônomos, muitos desses artistas estão passando por dificuldades financeiras 

nesses dias. 

 

É importante lembrar que, apesar de ter sido aprovado a liberação de um 

auxílio financeiro emergencial no valor de R$ 600 para profissionais 

desempregados e autônomos, muitas pessoas ainda estão com o cadastro em 

análise e não receberam o benefício. 

 

Alguns artistas autônomos têm utilizado suas redes sociais para arrecadar 

dinheiro através de l ives (aqui não estamos nos referindo às lives solidárias 

promovidas por artistas famosos, esse será um assunto abordado em outra 

atividade), e também para falarem sobre suas angústias nesse cenário. 

Vejamos alguns relatos registrados no Facebook: 

 

 

 

“A gente não faz Live pq gosta não. As primeiras duas lives que fiz caí aos 

prantos depois porque é difícil (...) não ouvir os aplausos, não sentir a luz 

esquentando na sua cara. É um caos terror e pânico ter que transformar minha 



sala num estúdio de gravação (...) Mesmo assim me reinvento ao máximo 

criando refletores com pedestais de microfone, releituras para caber no 

formato, no quadrado do telefone que não é widescreen.  

Sabe porque? Porque preciso COMER.” Anna Lú - cantora, compositora, 

musicista e dançarina “O Mundo mudou. Nós mudamos com ele. E se 

reinventar é o desafio diário do artista. Vamos sobreviver, vamos vencer e 

vamos ser felizes. A meta é aprender com isso a nos unir cada vez mais. 

Sozinhos não saímos do lugar, é ilusão.”  

 

 

 

 

Paty Borges - fotógrafa 

E se você fosse responsável pelas decisões que poderiam auxiliar os artistas 

profissionais autônomos durante esse período de isolamento social, o que você 

faria? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

Use sua criatividade para pensar numa proposta de lei que contribuísse para a 

sobrevivência desses artistas em tempos de pandemia. Você pode escrever 

aqui ou responder no seu caderno. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________



_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

 

Por hoje é só. 

Até a próxima aula! 

 


