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Estado do Rio de Janeiro 

Prefeitura da Cidade de São João de Meriti 

Secretaria Municipal de Educação 

Subsecretaria de Educação 

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 9º ANO 

 

 

 

 

ARTES 6º ANO 

1ª ATIVIDADE - LEITURA DO TEXTO 

Literatura de Cordel 

Você já leu algum Cordel? Sabe do que se trata? 

A literatura de cordel é uma espécie de poesia popular que é impressa e divulgada em folhetos 

ilustrados com o processo de xilogravura.  Você saberia responder o porquê deste nome? Porque em 

Portugal, eram expostos para o povo amarrados em cordões, estendidos em pequenas lojas de 

mercados populares ou até mesmo nas ruas.  

A literatura de cordel chegou ao Brasil no século XVIII, através dos portugueses.  

Aos poucos, foi se tornando cada vez mais popular. Nos dias de hoje, podemos encontrar este tipo 

de literatura, principalmente na região Nordeste do Brasil. Ainda são vendidos em lonas ou malas 

estendidas em feiras populares.  

Uma das características desse tipo de produção é a manifestação da opinião do autor a respeito de 

algo dentro da sua sociedade. Os cordéis não têm a característica de serem impessoais ou 

imparciais, pelo contrário, na maioria das vezes usam várias técnicas de persuasão e convencimento 

para que o leitor acate a ideia proposta. Muitas vezes estes poemas são acompanhados de violas e 

recitados em praças com a presença do público.  

Um dos poetas da literatura de cordel mais famosos foi Leandro Gomes de Barros (1865-1918). 

Acredita-se que ele tenha escrito mais de mil folhetos. Existem também os poetas José Alves 

Sobrinho, Homero do Rego Barros, Patativa do Assaré (Antônio Gonçalves da Silva), Téo 

Azevedo. Zé Melancia, Zé Vicente, José Pacheco da Rosa, Gonçalo Ferreira da Silva, Chico Traíra, 

João de Cristo Rei e Ignácio da Catingueira.  

 

“Sou um desses poetas cibernéticos. Escrevo poesia de 
cordel desde os 14 anos, 
Graças à internet, meus cordéis já passam da marca de 20 
milhões de visualizações, o que mostra que existe sim um 
público consumidor de cultura regional nas redes sociais. 
Semanalmente, os versos de minha poesia matuta 
também entram em milhares de lares e de corações no 
Brasil e no mundo através do meu quadro “Poesia Com 
Rapadura”, no programa “Encontro” com Fátima 
Bernardes. Tudo isso é só o começo dessa luta pela 

ESCOLA: ____________________________________________________________________________ 

PROFESSOR(A) _______________________________________________________________________ 

ALUNO(A): __________________________________________________________________________ 

TURNO _________________________ TURMA: ______________________________ Nº: ___________ 



valorização e preservação dessa arte que  nossa. 
Certa vez assisti a uma entrevista do mestre Chico Anysio em que ele disse que “o humor é tudo, até 
engraçado”. 
Se me perguntarem um dia o que é cordel, direi: 

 “Cordel é tudo. 

 Até poesia.” 

Vários escritores nordestinos foram influenciados pela literatura de cordel. Dentre eles podemos 

citar: João Cabral de Melo, Ariano Suassuna, José Lins do Rego e Guimarães Rosa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Bráulio Bessa) 

 

 

 

 

 

Que tal reproduzir o cordel e fazer um lindo cartão do dia das mães ou da pessoa querida que cuida 

de você? O importante é demonstrar o seu carinho mesmo de longe! 

 

 

 

 

Cordel das mães! 

“Vixe... 
O cabra pode escolher muitas 
coisas nessa vida... 
Ser artilheiro ou goleiro, 
Pedalar ou correr. 
Inté o sabor das coisas a 
gente pode escolher! 
Mais a coisa mais joiada, mais 
preciosa, mais arretada da 
vida da gente, 
Simplesmente não se 
escolhe... 

A mãe! 
Ela que é um pedacinho de 
Deus no mêi do mundo, um 
tantim assim de bravura, e 
um tantão assim de ternura. 
Mãe é doce feito mel de 
rapadura, macia feito 
algodão, cheirosa feio milho 
na fogueira numa noite de 
São João. 
Mãe é pura perfeição não 
tem pra que escolher, é 
mesmo assim, se eu tivesse a 
graça de escolher de todas as 
mães do mundo escolheria 
você! 
Bráulio Bessa 

 



Conhecendo a técnica da Xilogravura 

Xilografia é a arte de gravar em madeira. É uma 

espécie de carimbo, no qual uma gravura é entalhada 

na madeira com auxílio de objeto cortante e, na 

sequência, utiliza-se um rolo de borracha com tinta 

(normalmente preta), que penetra somente nas partes 

onde está a gravura (entalhe). Então, a parte em que 

fica a gravura, é colocada em contato com a 

superfície a ser ilustrada. Após alguns minutos, retira-

se a madeira, que deixa a imagem impregnada no 

local. Esta técnica é também chamada de impressão 

em alto relevo. Muito usada para ilustrar os cordéis. 

Fontes:http://www.infoescola.com/literatura/literatura-de-cordel/  

https://www.google.com/search?q=xilogravuras+de+cordel+para+imprimir&tbm=isch&ved=2ahUKEwiQr-

3un53pAhUdL7kGHZUsD_cQ2- 

cCegQIABAA&oq=xilogravuras&gs_lcp=CgNpbWcQARgCMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICC

AAyAggAMgIIADoECAAQQ1C8vaYBWKqGpwFg2KinAWgBcAB4AIABzAGIAaANkgEGMC4xMi4xmAEAoAEBqg

ELZ3dzLXdpei1pbWc&sclient=img&ei=gKKxXpDvNp3e5OUPldm8uA8&bih=625&biw=1366#imgrc=_EM_fYnJ

ccY6MM 

 

 

2ª ATIVIDADE - Baseando-se no texto, responda as questões : 

  

1- Por que a Literatura de Cordel tem esse nome?  

 

 

2- Aonde e como podemos encontrar, nos dias de hoje, as produções da Literatura de Cordel no 

Brasil?  

 

 

3- Cite uma das características da Literatura de Cordel?  

 

 

 

    4- Como são as apresentações dos poemas da Literatura de Cordel?  

 

 

 

 

3ª ATIVIDADE - LEITURA DO TEXTO 

A CULTURA INDÍGENA 

https://www.google.com/search?q=xilogravuras+de+cordel+para+imprimir&tbm=isch&ved=2ahUKEwiQr-3un53pAhUdL7kGHZUsD_cQ2-%20cCegQIABAA&oq=xilogravuras&gs_lcp=CgNpbWcQARgCMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADoECAAQQ1C8vaYBWKqGpwFg2KinAWgBcAB4AIABzAGIAaANkgEGMC4xMi4xmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWc&sclient=img&ei=gKKxXpDvNp3e5OUPldm8uA8&bih=625&biw=1366#imgrc=_EM_fYnJccY6MM
https://www.google.com/search?q=xilogravuras+de+cordel+para+imprimir&tbm=isch&ved=2ahUKEwiQr-3un53pAhUdL7kGHZUsD_cQ2-%20cCegQIABAA&oq=xilogravuras&gs_lcp=CgNpbWcQARgCMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADoECAAQQ1C8vaYBWKqGpwFg2KinAWgBcAB4AIABzAGIAaANkgEGMC4xMi4xmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWc&sclient=img&ei=gKKxXpDvNp3e5OUPldm8uA8&bih=625&biw=1366#imgrc=_EM_fYnJccY6MM
https://www.google.com/search?q=xilogravuras+de+cordel+para+imprimir&tbm=isch&ved=2ahUKEwiQr-3un53pAhUdL7kGHZUsD_cQ2-%20cCegQIABAA&oq=xilogravuras&gs_lcp=CgNpbWcQARgCMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADoECAAQQ1C8vaYBWKqGpwFg2KinAWgBcAB4AIABzAGIAaANkgEGMC4xMi4xmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWc&sclient=img&ei=gKKxXpDvNp3e5OUPldm8uA8&bih=625&biw=1366#imgrc=_EM_fYnJccY6MM
https://www.google.com/search?q=xilogravuras+de+cordel+para+imprimir&tbm=isch&ved=2ahUKEwiQr-3un53pAhUdL7kGHZUsD_cQ2-%20cCegQIABAA&oq=xilogravuras&gs_lcp=CgNpbWcQARgCMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADoECAAQQ1C8vaYBWKqGpwFg2KinAWgBcAB4AIABzAGIAaANkgEGMC4xMi4xmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWc&sclient=img&ei=gKKxXpDvNp3e5OUPldm8uA8&bih=625&biw=1366#imgrc=_EM_fYnJccY6MM
https://www.google.com/search?q=xilogravuras+de+cordel+para+imprimir&tbm=isch&ved=2ahUKEwiQr-3un53pAhUdL7kGHZUsD_cQ2-%20cCegQIABAA&oq=xilogravuras&gs_lcp=CgNpbWcQARgCMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADoECAAQQ1C8vaYBWKqGpwFg2KinAWgBcAB4AIABzAGIAaANkgEGMC4xMi4xmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWc&sclient=img&ei=gKKxXpDvNp3e5OUPldm8uA8&bih=625&biw=1366#imgrc=_EM_fYnJccY6MM
https://www.google.com/search?q=xilogravuras+de+cordel+para+imprimir&tbm=isch&ved=2ahUKEwiQr-3un53pAhUdL7kGHZUsD_cQ2-%20cCegQIABAA&oq=xilogravuras&gs_lcp=CgNpbWcQARgCMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADoECAAQQ1C8vaYBWKqGpwFg2KinAWgBcAB4AIABzAGIAaANkgEGMC4xMi4xmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWc&sclient=img&ei=gKKxXpDvNp3e5OUPldm8uA8&bih=625&biw=1366#imgrc=_EM_fYnJccY6MM


Você sabia que os índios foram os primeiros habitantes do território brasileiro?  

São formados por povos diferentes com hábitos, costumes e línguas diferentes, que muito 

contribuíram na constituição da cultura brasileira. Geralmente espalhados por mata adentro, 

moravam em habitações feitas de folhas de árvores e outros elementos.  

Há estudos antropológicos que subdividem as diversas tribos em dois conjuntos distintos, as tribos 

silvícolas e as campineiras. Segundo esses estudos, os índios silvícolas são os que vivem em áreas 

florestais, têm atividades de caça, pesca e agricultura; os campineiros são os que vivem nos 

cerrados e nas savanas, que apresentam uma agricultura menos complexa, porém produzem um 

artesanato mais trabalhado e amplo. Em todas as tribos, o artesanato indígena apresenta uma vasta e 

apreciável produção, sendo a cerâmica, o trançado e a tecelagem os itens mais produzidos.  

 Cestaria indígena  

Toda aldeia é a reunião de um conjunto de 4 a 10 ocas, que podem servir de morada para cerca de 

400 pessoas. No centro da aldeia fica a praça, chamada pelos índios de Ocara, onde são realizadas 

reuniões, rituais religiosos e festas. Toda oca é construída sobre varas e coberta por palhas sem 

subdivisões de cômodo interno, quando inabitáveis são abandonadas e dão espaço para novas ocas. 

Nas expressões corporais da cultura indígena, é marcante o uso de plumas e da pintura corporal. O 

índio pinta o corpo para lutar, para enfeitá-lo e defender o corpo perante o sol. As tribos indígenas 

acreditam que pintar o corpo também os protege de maus espíritos. Cada tribo possui um desenho e 

estilo de pintura corporal específico.  

No estudo da língua portuguesa no Brasil, foram incorporados centenas de termos indígenas que se 

fazem presentes no nosso dia-a-dia e nos nomes de nossas cidades. Na época do Romantismo 

literário brasileiro, a figura e a expressão de nossos índios foram incorporadas como mitos de nossa 

história.  

Os Ianomâmis falam quatro línguas: a Yanomam, Sanumá, Yanomame e Yanam; os Carajás, falam 

apenas a língua Macro-Jê; e os Guaranis e os Tupis possuem sua própria língua.  

No século XVI, os Tupinambás fundaram a igreja Santidade, na Bahia, considerada a primeira 

igreja de fé indígena e católica na América Latina. Infelizmente hoje em dia, em pleno século XXI, 

a grande maioria dos brasileiros ignora a imensa diversidade de povos indígenas que vivem no país 

e a numerosa e importante contribuição que seus hábitos e cultura trouxeram e ainda trazem para o 

nosso país.  

Texto adaptado de:    

http://www.infoescola.com/cultura/indigena/   

http://www.brasilescola.com/cultura/cultura-indigena.htm 



4ª ATIVIDADE 

Baseando-se no texto, responda as perguntas :  

1- Como é a relação de boa parte do povo brasileiro com os índios, nos dias de hoje?  

 

 

2- Com que objetivos os índios têm o hábito de pintar os seus corpos?  

 

 

3- Como é a produção do artesanato indígena?  

 

 

5ª ATIVIDADE 

Marque a alternativa correta:  

Muitas expressões de nossos índios foram incorporadas como mitos de nossa história. Em que 

período isso aconteceu?  

a) No período Paleolítico da Pré-história;  

b) No período renascentista;  

c) No período do Romantismo literário;  

d) No período surrealista.  

  

Para lembrar: 

 O Pontilhismo é uma técnica que consiste em pequenos pontos ou manchas de 

diferentes cores que, justapostas, provocam uma mistura óptica aos olhos do observador. 

Georges Seurat e Paul Signac foram os desenvolvedores desse método de pintura, que pode ser 

entendido como uma ramificação do Impressionismo. 

 

Atividades : 

Complete! 

 

 

 

 

 

 



Use a técnica do pontilhismo e pinte a gravura, depois organize um lindo cartão para sua mãe ou que te 

cria com todo amor e carinho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos vemos em breve! 
 


