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➢ Segue atividades semana de “isolamento social”( 27 a 31 de julho). 
➢ Copiar e resolver no caderno. 
➢ Não esquecer de colocar a data. 
➢ Bons Estudos! 

 
 
 

Como sugestão para essa semana estarei sugerindo alguns filmes para assistir com a família.  
 

"A família não nasce pronta; constrói-se aos poucos e é o melhor laboratório 
do amor. Em casa, entre pais e filhos, pode-se aprender a amar, ter 
respeito, fé, solidariedade, companheirismo e outros sentimentos." 
 
 

Estoure uma pipoca e bom cinema. Aproveite. 

 

O Jogo da Imitação (The Imitation Game) 

Baseado na história real do gênio da matemática e pai da computação Alan Turing (1912-1954). 
Mostra a atuação dele — e de um grupo de matemáticos e pesquisadores — durante a Segunda 
Guerra Mundial para decodificar mensagens da máquina Enigma enviadas pelo exército nazista 
para os soldados nas frentes de batalha. O filme também aborda a vida pessoal do matemático 
britânico que sofreu preconceito e repressão por conta de sua opção sexual. 

https://youtu.be/YIkKbMcJL_4 
 

Uma Mente Brilhante (A Beautiful Mind) 

O filme conta a história do matemático norte-americano John Nash (1928-2015). Na constante 
busca por uma “ideia original”, Nash transforma seus estudos na Universidade de Princeton em 
obsessão, causando problemas de relacionamento. Sua incrível capacidade de decifrar códigos 
e padrões acaba lhe rendendo um emprego no governo norte-americano. Aos 21 anos, formulou 
um teorema que provou sua genialidade, tornando- aclamado. Mas, acometido pela 
esquizofrenia, se transforma em um homem sofrido e atormentado. Após anos de luta para se 
recuperar, ele consegue retornar à sociedade e acaba sendo premiado com o Nobel. 

https://youtu.be/9wZM7CQY130 
 

https://youtu.be/YIkKbMcJL_4
https://youtu.be/9wZM7CQY130


Estrelas Além do Tempo (Hidden Figures) 

É história real que você quer? Pois se prepare porque Estrelas Além do Tempo remonta o auge 
da corrida espacial entre Estados Unidos e Rússia durante a Guerra Fria. Como pano de fundo, 
há a segregação racial da sociedade que também se reflete na NASA, onde um grupo de 
funcionárias negras é obrigada a trabalhar a parte do processo. Nesse grupo estão Katherine 
Johnson, Dorothy Vaughn e Mary Jackson, três matemáticas que, além de provar sua 
competência dia após dia, precisam lidar com o preconceito para que consigam ascender na 
hierarquia da NASA. 

https://youtu.be/2CIqexd838s 
 

PI 

Max é gênio da computação e matemática, mas vive escondido porque a luz do Sol lhe causa 
fortes dores de cabeça.  Sozinho constrói um supercomputador que permite a descoberta do 
número pi completo. A partir disso ele percebe que todos os eventos se repetem num 
determinado espaço de tempo e passa a especular as tendências no mercado de bolsa de 
valores. A descoberta chega até uma seita e representantes de Wall Street passam a cobiçar os 
conhecimentos de Max. 

https://youtu.be/jo18VIoR2xU 
 
  
O Físico  
 
Na Pérsia do século XI, Rob, um jovem cristão inglês que sonha ser médico, finge ser judeu 
para estudar em uma escola de Medicina que não aceita seguidores do cristianismo. 
 
https://youtu.be/xU5sw-VFBtY 
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