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PROJETO: QUARENTENA DA EJA DO MARIA FERREIRA 

 ATIVIDADE INTERDISCIPLINAR  Nº 01 (EJA IV) – LINGUA PORTUGUESA, HISTÓRIA E MATEMÁTICA 

1. Ouça a canção de AnaVitória – Me conta da tua janela, acessando ao link: 
https://www.youtube.com/watch?v=hC0EQGIcbUI&feature=emb_logo 
 

2. Leia, cuidadosamente, a letra da música.  

Me conta da tua janela 
(Ana Caetano) 
 
Passa aqui depois das seis? 
Sei lá 
Tô com saudade de te encontrar 
É que aqui em sampa tá quieto demais 
E as minhas paredes parecem fronteiras 
 
Se não der, tenta ligar 
A gente resume a distância 
Me conta da tua janela 
Me diz que o mundo não vai acabar 
Me conta da tua janela 
E me diz que o mundo não vai acabar 
 
Daqui 
Eu vi o tempo parar 
Pra gente se lembrar da força que é alguém do 
lado 
Pra gente entender que nós e o chão somos a 
mesma coisa 
E os dias são contados pra gente viver 
 

Se o tumulto perdurar 
Acalme esse teu peito aflito 
Te fiz essa canção, amigo 
Contigo é que eu quero cantar 
Eu fiz essa canção, amigo 
Pro mundo inteiro se curar 
 
Daqui 
Eu vi o tempo parar 
Pra gente se lembrar da força que é alguém do 
lado 
Pra gente entender que nós e o chão somos a 
mesma coisa 
E os dias são contados pra gente viver 
 
Passa aqui depois das seis? 
Sei lá 
Tô com saudade de te encontrar 
Me conta da tua janela 
Me diz que o mundo não vai acabar 
Eu fiz essa canção, amigo 
Pro mundo inteiro se curar 

                                                    (AnaVitória) 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=hC0EQGIcbUI&feature=emb_logo 

ROTEIRO 

 Agora, responda as questões a partir da letra desta canção: 
 

1. Qual o título da canção? Transcreva –o.  
 

2. Estamos vivendo um momento de distanciamento social por conta do Coronavírus. Diante disso, 
como podemos relacionar o título dessa canção a este momento atual? Explicite.  
 

 
3. Várias pessoas estão morrendo acometidas pelo o Coronavírus - COVID 19 e, para evitar isso, o 

distanciamento social ainda é a medida mais eficaz, segundo a Organização Mundial de Saúde. 
Entretanto, várias pessoas acham que devem ser afrouxadas as medidas de isolamento em 
diversas cidades, podendo elevar o número de infectados e, por consequência, a morte. Então, 
responda: Você acha que as pessoas são apenas números? Você concorda que, mesmo diante 
da necessidade de alguns terem que ir trabalhar, todas as pessoas podem transitar livremente sem 
proteção? Exponha o seu ponto de vista, considerando esses questionamentos e os 
conhecimentos matemáticos.   
 
 

4. Transcreva do texto uma marca da oralidade, ou seja, palavra escrita da maneira que a gente fala. 
Ao lado dessa palavra, reescreva na maneira formal.  
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5. Que relação podemos fazer dos versos a seguir com os conhecimentos da disciplina de História e 
com a nossa história de vida? Faça os comentários reflexivos.  
 

Daqui/ Eu vi o tempo parar/Pra gente se lembrar / Da força que é alguém do lado/ Pra gente 
entender/ Que nós e o chão somos a mesma coisa/ E os dias são contados pra gente viver 

 
6. Os royalties arrecadados com essa música serão destinados a profissionais autônomos da 

indústria do entretenimento ao vivo, que não vão ter trabalho até que seja permitida a volta de 
locais com aglomeração, ou seja, quando os shows voltarem a ser algo real em nossas vidas de 
novo. Fonte: @oanavitoria – via Instagram. 

 O que você achou da atitude solidária da dupla? Você acha que neste momento é importante um 
auxilio financeiro às pessoas mais vulneráveis? Seja reflexivo e sensível ao responder a essas 
questões.  
 

7. ”Me conta da tua janela”.  
 Inspirado neste verso, faça um registro fotográfico na janela de sua casa ou um desenho para 

publicarmos na página do Facebook da  EJA do MARIA FERREIRA e/ou colar no caderno, no qual 
constem você e, se possível, pessoas da sua família. Sejam criativos.  
 

8. A crise gerada pelo novo coronavírus interrompeu, de forma brusca, o ciclo de recuperação na 
atividade industrial do Brasil. O governo anunciou nos últimos dias medidas para evitar a 
desaceleração da economia, mas alguns setores já estão sendo impactados. 
 
Fonte: https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/economia/crise-do-novo-coronavirus-promove-desafios-
para-a-industria-e-para-o-brasil/ 
 

 Varias canais televisivos e sites de notícias têm divulgado quais medidas os governos estão 
tomando para evitar a crise e o desemprego. Liste algumas dessas medidas, a partir da veiculação 
dessas noticias.  
 
 

9. Pesquise nas redes oficiais dos órgãos governamentais locais (Nova Soure – BA) os casos 
referentes a COVID19: a quantidade de pessoas detectadas com  COVID19  em nosso município e 
casos monitorados. Registre a data da realização da pesquisa.  

 Inspirado no verso “Pro mundo inteiro se curar” você acha que a cura está próxima? Como se dará 
essa cura?  

 

10.  Há um verso na música que chama atenção - Pra gente se lembrar da força que é alguém do lado 
- que revela o quanto precisamos um do outro. De que forma podemos ajudar as pessoas, 
psicologicamente, neste momento de distanciamento social? Escreva algumas inciativas que 
podemos tomar.  
 
 

11. Quais  emoções são afloradas pela escuta dessa canção? Exponha-as por escrito.  
 

 PESQUISA COMPLEMENTAR – AUXILIO  DO GOVERNO FEDERAL (MATEMÁTICA) 
Acesse ao link a seguir para responder as perguntas: https://www.gov.br/pt-
br/noticias/assistencia-social/2020/04/auxilio-emergencial-covid-19 
 

A) Qual o valor em R$ do auxilio, com limitação de duas pessoas em uma mesma família? 
B) Qual o período de duração do auxilio? 
C) Quem tem direito ao auxilio?  
D) O que você pode usar este auxílio? Faça uma pesquisa, preferencialmente, pela internet ou em 

sua ida ou de um familiar ao mercado, de itens de uma cesta básica, especifique os preços. No 
final, apresente qual o valor total de sua cesta básica.   


