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➢ Segue atividades para semana de “isolamento social” ( 14 a 16 de outubro). 
➢ Seguir orientações da professora. 
➢ Não esquecer de colocar a data. 
➢ Bons Estudos! 

  
Ciências Humanas e suas Tecnologias - História 
Ensino Fundamental, 9º Ano 

  
Um novo ciclo se inicia....  

E quando um novo ciclo se inicia, somos convidados a renovar algo em nós. Quem sabe, 
neste novo ciclo, possamos ter um coração novo. O coração é a metáfora dos sentimentos 
e das intenções. Um coração envelhecido é aquele que desistiu de amar, que não acredita 
na humanidade e que, consequentemente, se fecha. 
Um novo coração necessita da boa ingenuidade de volta, do sorriso leve, dos sonhos dos 
primeiros encontros. Não devemos perder tempo julgando as pessoas, vamos gastar este 
tempo amando. E é esse o convite para o novo ciclo. Sejamos tolerantes, saibamos 
respeitar as limitações do outro e as nossas próprias limitações. 
Tenhamos em mente que nossa família será melhor se a gente for melhor. Que nosso 
trabalho será melhor se a gente for melhor. Que o mundo, esse grande coração que pulsa, 
será renovado se o seu coração for renovado. 

 

Atividades 

 

1- Vamos aproveitar essa semana e colocar as atividades em dia. 
2- Lembre do seu potencial, não deixe ninguém dizer que você não é capaz. 
3- Cada atividade que realiza é avaliada e a mesma tem um peso. 
4- É um momento de realizar um balanço daquilo que fizemos no passado, mas 
principalmente do que gostaríamos de fazer para um futuro que começa agora. 
5- Aproveite para ler um bom livro. É preciso que a leitura seja um ato de amor ( Paulo 
Freire). 
6- Para que possamos fazer planos para o futuro, é preciso olhar para si com 
honestidade e se perguntar o que verdadeiramente desejamos conquistar na vida. Quais 
são as minhas reais necessidades e vontades? O que poderia estar melhor? Quais os 
obstáculos que me impediram de realizar meus desejos até agora e como posso superá-
los? O autoconhecimento ajuda muito nesse processo, uma vez que, quanto mais nos 
conhecemos maior será a possibilidade de respondermos a essas perguntas plenamente. 
 
Conhecimento é poder... Bem-vindo ao novo ciclo!!! 
 
 
 



                        A Ilha dos sentimentos 

Autor: Reinilson Câmara 

 

Era uma vez uma ilha, onde moravam todos os sentimentos: a Alegria, a Tristeza, a 
Sabedoria e todos os outros sentimentos. Por fim o amor. Mas, um dia, foi avisado aos 
moradores que aquela ilha iria afundar. Todos os sentimentos apressaram-se para sair da 
ilha. 
 
Pegaram seus barcos e partiram. Mas o amor ficou, pois queria ficar mais um pouco com 
a ilha, antes que ela afundasse. Quando, por fim, estava quase se afogando, o Amor 
começou a pedir ajuda. Nesse momento estava passando a Riqueza, em um lindo barco. 
O Amor disse: 
 
- Riqueza, leve-me com você. 
- Não posso. Há muito ouro e prata no meu barco. Não há lugar para você. 
 
Ele pediu ajuda a Vaidade, que também vinha passando. 
 
- Vaidade, por favor, me ajude. 
- Não posso te ajudar, Amor, você está todo molhado e poderia estragar meu barco novo. 
 
Então, o amor pediu ajuda a Tristeza. 
 
- Tristeza, leve-me com você. 
- Ah! Amor, estou tão triste, que prefiro ir sozinha. 
 
Também passou a Alegria, mas ela estava tão alegre que nem ouviu o amor chamá-la. 
Já desesperado, o Amor começou a chorar. Foi quando ouviu uma voz chamar: 
 
- Vem Amor, eu levo você! 
 
Era um velhinho. O Amor ficou tão feliz que esqueceu-se de perguntar o nome do 
velhinho. Chegando do outro lado da praia, ele perguntou a Sabedoria. 
 
- Sabedoria, quem era aquele velhinho que me trouxe aqui? 
 
A Sabedoria respondeu: 
 
- Era o TEMPO. 
- O Tempo? Mas porque só o Tempo me trouxe? 
- Porque só o Tempo é capaz de entender o "AMOR". 

 

 

 

 

 

       “ Viva como se fosse morrer amanhã. Aprenda como se 
fosse viver para sempre!!!!” 

Mahatma Gandhi 

 


