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TURMA: 1º E 2º CICLO 

ATIVIDADE: 

Ama, adota, canta, ensina, abraça etc. 

 

TURMA: 5ª SÉRIE 

Resposta pessoal. 

 

TURMA: 6ª SÉRIE 

Depois de toda essa descoberta, responda: 

a) A história da criação do Dia das Mães começa nos Estados Unidos, em maio de 1905, em uma 

pequena cidade do Estado da Virginia Ocidental. Foi lá que a filha de pastores Anna Jarvis e 

algumas amigas começaram um movimento para instituir um dia em que todas as crianças se 

lembrassem e homenageassem suas mães. 

b) Sim. 

c) 12 de maio de 1918. 

d) Com a oficialização da data, ela se popularizou mais ainda nos Estados Unidos. Entretanto, Anna 
Jarvis tornou-se crítica ao Dia das Mães por conta da sua comercialização. O intuito dela era que 
a data fosse algo voltado para a questão sentimental e que, portanto, não fosse explorada como 
momento para obter-se lucro. Ela criticava bastante a venda de cartões feitos para a data, pois 
considerava que quem os comprava era preguiçoso demais para fazer uma dedicatória escrita à 
mão. 
 
Aqui no Brasil a situação não foi diferente. Uma vez criada a data comemorativa, a prática de 
celebrar o Dia das Mães foi crescendo e tornou-se uma das celebrações mais importantes do ano. 
Atualmente, o Dia das Mães é a segunda data comemorativa mais importante para o comércio 
brasileiro, ficando atrás apenas do natal. 
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TURMA 7ª SÉRIE 

 

1. Poema é uma obra literária que pertence ao gênero da poesia, e cuja apresentação pode surgir 

em forma de versos, estrofes ou prosa, com a finalidade de manifestar sentimento e emoção. Um 

poema possui extensão variável e ao longo do texto expõe temas variados em que há enredo e 

ação, escritos através de uma linguagem que emociona e sensibiliza o leitor. 

 

2. Verso, estrofe e rima. São esses elementos que diferenciam a poesia dos textos em prosa, que 

são constituídos por parágrafos. 

 

3. Resposta pessoal. 

 

4. Resposta pessoal. 

 

 

TURMA 8ª SÉRIE 

 

Respostas 

1) A história se passa em alguma região sertaneja do Brasil. É possível perceber isso por meio das 

imagens do curta, que mostram um lugar de solo árido e seco, além de um sol escaldante. 

2) Porque quando não se tem educação nem perspectiva de melhoria na qualidade de vida, como 

acontece com as personagens de “Vida Maria”, aprender, estudar e instruir-se perde seu valor. 

Nada se torna mais importante do que o trabalho, pois este é o único meio através do qual as 

Marias obtêm o pão de cada dia, o único meio através do qual elas conseguem garantir, no mínimo, 

sua sobrevivência. Dessa forma, enquanto elas não tiverem instrução nem dignidade e não 

perceberem que, por meio da educação, elas podem mudar sua realidade, continuarão achando 

que estudo é perda de tempo. 

3) Embora seja um curta que tem menos de 10 minutos, na vida das personagens passaram-se 

anos, gerações. Isso é perceptível pelo fato de aparecerem novos filhos, novas Marias ao longo do 

vídeo. Além disso, quando, ao final do curta, mostra-se o caderno com as folhas passando e com 

o nome de várias Marias, é possível concluir que várias gerações já se passaram, que várias Marias 

já nasceram e já tiveram outros filhos. 

4) Porque ele retrata a vida de várias Marias. Além disso, é como se “Maria” fosse um estilo próprio, 

peculiar de vida, aquela vida pacata, do sertão e para a qual não há perspectiva de mudança ou 

melhoria. O nome Maria, não foi escolhido por acaso, ele, além de ser um nome comum no Brasil, 

representa várias mulheres, além disso, traz consigo uma carga semântica que remete à 

simplicidade. Outro título que se encaixaria nesse curta seria “As Marias do sertão”. 


